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ABSTRAKSI

Modal  Kerja  merupakan  masalah  penting  bagi  perusahaan  karena  baik 
buruknya  pengelolaan  Modal  Kerja  akan  mempunyai  efek  langsung  terhadap 
kondisi  keuangan  perusahaan  yang  pada  akhirnya  akan  mempengaruhi  tingkat 
profitabilitas  perusahaan.  Tujuan  dari  manajemen  modal  kerja  adalah  untuk 
mengelola  masing-masing pos aktiva lancar dan utang lancar  sedemikian rupa, 
sehingga jumlah net working capital (aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar) 
yang diinginkan tetap dapat dipertahankan sehingga dapat mencapai profitabilitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sumber modal 
kerja  dipenuhi  dan  bagaimana  modal  kerja  digunakan  untuk  mengukur 
profitabiitas perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada KPRI Rumah Sakit Umum 
dr. Saiful Anwar Malang mulai tahun 2005 sampai 2007. Jenis data berupa data 
sekunder  yang  berupa  laporan  keuangan.  Sumber  data  diperoleh  dari  KPRI 
Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang. Metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data menggunakan neraca 
perbandingan, laporan arus kas, laporan perubahan modal kerja, analisa sumber 
dan penggunaan modal kerja, dan rasio net profit margin.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber modal kerja KPRI Rumah Sakit 
Umum  Daerah  dr.  Saiful  Anwar  Malang  pada  tahun  2005-2006  antara  lain 
diperoleh dari adanya kenaikan pada depresiasi bangunan, depresiasi inventaris, 
depresiasi kendaraan, simpanan wajib, cadangan khusus, cadangan koperasi, dan 
SHU tahun berjalan. Pada tahun 2006-2007 sumber modal kerja diperoleh dari 
berkurangnya  bangunan,  depresiasi  inventaris,  depresiasi  kendaraan, 
bertambahnya  simpanan  pokok,  bertambahnya  simpanan  wajib,  bertambahnya 
cadangan koperasi, dan bertambahnya SHU tahun berjalan.  Penggunaan sumber 
modal kerja pada KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 
2005-2006  antara  lain  digunakan  untuk  penambahan  bangunan,  penambahan 
inventaris,  penambahan  penyertaan,  pembayaran  simpanan  pokok,  dan 
pembayaran SHU yag belum dibagi. Pada tahun 2005-2006 penggunaan sumber 
modal  kerja  antara  lain  digunakan  untuk  penambahan  inventaris,  depresiasi 
bangunan,  penambahan  penyertaan,  pembayaran  cadangan  khusus,  dan 
pembayaran SHU yang belum dibagi. 

Penelitian  yang  dilakukan  pada  KPRI  Rumah  Sakit  Umum  dr.  Saiful 
Anwar Malang menunjukkan bahwa pada jumlah modal kerja, terjadi kenaikan 
modal  kerja  secara  terus  menerus,  yaitu  pada  tahun  2005-2006  sebesar  Rp. 
119.256.331  dan  pada  tahun  2006-2007  sebesar  Rp.  467.805.240.  Keadaan 
tersebut jika dihubungkan dengan rasio net profit margin yang masih kecil yaitu 



dengan  rata-rata  pada  periode  2005-2007  sebesar  7,68%,  maka  menunjukkan 
bahwa koperasi masih kurang optimal dalam menggunakan modal kerja yang ada 
untuk memperoleh laba.

Kata Kunci : sumber modal kerja, penggunaan modal kerja, kas, net profit margin, 
profitabilitas.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah

Pada umumnya  tujuan perusahaan adalah  untuk memperoleh  laba  yang 

maksimal, nama baik di mata publik, dan kelangsungan hidup perusahaan yang 

baik. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diperlukan tersedianya modal, 

sumber daya manusia yang berkualitas, dan kegiatan yang berjalan dengan baik. 

Proses pencapaian tujuan tersebut melalui serangkaian operasional yang bersifat 

ekonomis, efesien dan efektif. 

Dalam  usaha  pencapaian  tujuan  perusahaan  tersebut,  pihak-pihak  yang 

terlibat paling dominan adalah pihak perusahaan dan para pemegang saham. Guna 

mencapai  tujuan  perusahaan  tersebut,  pihak  manajemen  memiliki  usaha  untuk 

mempertahankan keberhasilan yang akan dicapai dengan melihat kelemahan dan 

kekuatan  yang  terdapat  dalam  perusahaan  serta  menjalankan  kebijaksanaan 

perusahaan  dengan  baik  dan  tepat.  Kebijaksanaan  tersebut  meliputi  bidang 

Pemasaran, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Produksi dan sebagainya.

Setiap  perusahaan  dalam  menjalankan  aktivitasnya  selalu  memerlukan 

dana,  baik  untuk  membiayai  maupun  membelanjai  kegiatan  operasionalnya 

sehari-hari. Di mana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan 

dapat  masuk  kembali  ke  perusahaan  dalam  jangka  waktu  pendek  melalui 

penjualan  hasil  produksinya.  Dana  yang  dipergunakan  untuk  melangsungkan 

kegiatan operasi  sehari-hari,  disebut modal  kerja.  Menurut Eugene F. Brigham 

dan  Joel  F.  Houston  (2001:150),  modal  kerja  (capital  working)  yang  kadang 



disebut modal kerja bruto atau  gross working capital  adalah aktiva lancar yang 

digunakan dalam operasi. 

Dalam  melihat  modal  kerja  perusahaan,  maka  informasi  yang  dapat 

diperoleh  adalah  berupa  laporan  keuangan perusahaan yang  dikeluarkan setiap 

tahunnya.  Dari  laporan  keuangan  tersebut  terdapat  beberapa  faktor  yang 

mempengaruhi  modal kerja pada perusahaan yaitu  aktiva lancar dan kewajiban 

lancar (Eugene Brigham dan Joel Houston, 2001: 150). 

Tujuan  dari  manajemen  modal  kerja  adalah  untuk  mengelola  masing-

masing pos aktiva lancar dan utang lancar sedemikian rupa, sehingga jumlah net  

working capital (aktiva lancar  dikurangi dengan utang lancar)  yang diinginkan 

tetap dapat dipertahankan (Syamsuddin, 2004 : 201). Pos-pos utama dalam aktiva 

lancar  yang  akan  dibicarakan  disini  adalah  kas,  surat-surat  berharga  jangka 

pendek,  piutang,  dan  persediaan.  Masing-masing  pos  tersebut  harus  dikelola 

dengan baik  untuk  mempertahankan  likuiditas  perusahaan  dan  pada  saat  yang 

sama jumlah dari masing-masing pos tersebut juga tidak terlalu besar. Sedangkan 

pos-pos  utama  dalam  utang  lancar  terdiri  dari  utang  usaha,  utang  surat-surat 

berharga  dan  accruals  (biaya-biaya yang masih harus dibayar). Masing-masing 

pos utang lancar harus dikelola dengan baik dan hati-hati, untuk menjamin bahwa 

sumber-sumber modal jangka pendek tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan 

cara yang sebaik mungkin.

Dengan  timbulnya  persaingan  yang  semakin  ketat,  pihak  manajemen 

perusahaan  dituntut  untuk  dapat  menganalisa  keuangan  perusahaan  sehari-hari 

sehingga  tujuan  perusahaan  tersebut  dapat  terealisasi.  Pengelolaan  dana 

merupakan  aktivitas  utama  dari  bagian  keuangan  perusahaan.  Para  manajer 



bertanggung jawab atas perencanaan bagaimana sumber dana diperoleh, sumber 

tersebut dari modal sendiri atau dari penjualan aktiva tetap.

Selain  itu,  manajer  keuangan  harus  mengetahui  dan  bertanggungjawab 

terhadap kapan dana tersebut akan dipergunakan. Setiap keputusan yang diambil 

oleh pihak manajemen perusahaan harus didasarkan pada fakta dan tidak hanya 

pada perkiraan saja. Selain itu, kebijaksanaan yang diambil mengenai sumber dan 

penggunaan  modal  kerja  juga  mempunyai  aturan-aturan  tertentu.  Untuk  itu 

diperlukan informasi yang valid secara terus menerus sehingga dapat membantu 

pihak manajemen perusahaan dalam mengendalikan sumber-sumber penggunaan 

dana  oleh  perusahaan.  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  apapun  baik  itu 

perusahaan jasa maupun perusahaan produksi selalu membutuhkan modal kerja 

untuk membiayai kegiatan usahanya, dengan harapan dana yang telah dikeluarkan 

dapat  kembali  masuk  ke  dalam  perusahaan  dalam  jangka  waktu  yang  relatif 

pendek.

Apabila  modal  kerja  yang  tersedia  di  dalam perusahaan  tersebut  kecil 

maka akan mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan sehari-

hari atau terjadi keterlambatan sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan, 

dan  sebaliknya  jika  modal  kerja  yang  tersedia  dalam suatu  perusahaan  terlalu 

besar akan mengakibatkan adanya modal kerja yang mengganggu. Dalam hal ini 

menunjukkan adanya pemborosan yang juga dapat merugikan perusahaan. Oleh 

karena  itu, kebijakan  perusahaan  mengenai  modal  kerja  harus  tepat.  Menurut 

Eugene  Brigham  dan  Joel  Houston  (2001:150),  dalam  kebijakan  modal  kerja 

(working  capital  policy)  melibatkan  dua  pertanyaan  mendasar  yaitu  pertama, 

berapa  jumlah  aktiva  lancar  yang  harus  dimiliki  perusahaan,  baik  secara  total 



maupun untuk masing-masing akun tertentu, dan kedua, bagaimana aktiva lancar 

tersebut dibiayai. Dari kedua pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

modal kerja terdapat dua hal yang diperhatikan perusahaan, yaitu sumber modal 

kerja dan penggunaan modal kerja. 

Modal kerja tersebut harus dapat diterapkan baik pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun koperasi. Saat ini, 

koperasi  telah  berkembang  dengan  pesat  sejak  masa  kolonial,  akan  tetapi 

peranannya  secara  keseluruhan  dalam  perekonomian  masih  kecil  dibanding 

dengan BUMN dan BUMS. Oleh karena itu, koperasi pada umumnya belum dapat 

melaksanakan fungsi, peran, dan prinsip koperasi sebagaimana yang telah dicita-

citakan  sehingga  koperasi  sebagai  badan  usaha  dan  gerakan  ekonomi  rakyat 

belum  dapat  mengembangkan  seluruh  potensi  dan  kemampuannya  dalam 

memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian rakyat dan salah satu 

pilar  ekonomi  harus  mendapat  perhatian  lebih  dari  pemerintah  sebagai  upaya 

dalam  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dengan  pemberdayaan  ekonomi 

kerakyatan.  Dengan  perhatian  lebih  dari  pemerintah  tersebut  diharapkan  akan 

mendukung  program  pemberdayaan  rakyat  tersebut,  sehingga  keberadaan 

koperasi  sebagai  badan usaha di  seluruh daerah  diharapkan dapat  memberikan 

peluang peningkatan perekonomian rakyat,  misalnya  terbukanya lapangan kerja 

yang baru.

Beberapa  kajian  menunjukkan  bahwa  koperasi  merupakan  lembaga 

perekonomian  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  sistem  perekonomian 

nasional  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  politik  dan  sosial,  serta 



perekonomian  dunia.  Hal  tersebut  membuat  koperasi  dapat  tumbuh  dengan 

dinamis yang sejalan dengan cepatnya perkembangan arus informasi.

Hasil  beberapa penelitian membuktikan bahwa pada periode 2005-2006 

tenaga kerja yang terserap oleh koperasi secara nasional sebesar 41.664 orang dari 

tahun 2005 yang sebesar 308.771 orang menjadi  350.435 orang pada tahun 2006. 

Perkembangan  koperasi  juga  ditunjukkan  oleh  peningkatan  dari  sisi  keuangan 

koperasi  seperti  modal  sendiri,  modal  asing,  volume usaha dan SHU koperasi. 

Modal  sendiri  terjadi  peningkatan  sebesar  Rp.  1.954.652.480.000,  peningkatan 

modal  asing  sebesar  Rp.  3.883.016.620.000,  peningkatan  volume usaha  cukup 

signifikan sebesar Rp. 21.886.806.220.000 atau 53,6%, sedangkan sisa hasil usaha 

(SHU) juga ikut mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.018.497.340.000. Dari hal 

tersebut,  maka  dapat  dilihat  justru  pada  era  reformasi  koperasi  mengalami 

perkembangan yang cukup cepat.  Hal ini  dikarenakan azas demokrasi  koperasi 

terus  berkembang  sehingga  akan  timbul  suatu  inovasi  dan  kreatifitas.  Namun 

dalam  era  globalisasi  sekarang  ini  dimana  perubahan  perekonomian  dunia 

mengarah  pada  persaingan  bebas,  koperasi  seharusnya  dapat  menunjukkan 

karakteristiknya  sebagai  penggerak ekonomi kerakyatan yang bekerja bersama-

sama untuk melakukan efisiensi.

Dalam  menghadapi  era  globalisasi,  koperasi  dituntut  agar  mempunyai 

keunggulan. Salah satu keunggulan tersebut bisa dicapai dari keuangan koperasi 

khususnya  pengelolaan  modal  kerja,  maka  manajemen  atau  pengurus  koperasi 

dalam menjalankan usahanya harus selalu memperhatikan masalah modal kerja 

karena berkaitan dengan operasional koperasi sehari-hari. Kesalahan pengambilan 

keputusan  dalam  manajemen  modal  kerja  menimbulkan  kesulitan  dalam 



operasional koperasi.  Oleh karena itu,  dalam koperasi  diperlukan adanya suatu 

analisa, yaitu analisa sumber dan penggunaan modal kerja.

Analisa sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi pihak-

pihak  yang  berkepentingan  terhadap  koperasi,  manajer,  pengurus,  departemen 

koperasi dan calon kreditur atau bagi bank. Analisa ini digunakan untuk menilai 

permintaan  kredit  yang  diajukan  kepada  bank  karena  akan  dapat  diketahui 

bagaimana  koperasi  mengelola  dan  menggunakan  dana  yang  dimilikinya. 

Sedangkan bagi  koperasi  sendiri,  analisa  ini  memberikan  metode  yang  efisien 

kepada  manajer  keuangan  untuk  mengetahui  perkembangan  koperasi  beserta 

kebutuhan  pembelanjaan  dan  untuk  menentukan  cara  terbaik  dalam mendanai 

kebutuhan pembelanjaan tersebut.

Adanya  analisa  modal  kerja  yang  berhubungan  dengan  sumber  dan 

penggunaannya  maka  akan  membantu  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk 

mengetahui dari mana sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja. Menurut 

Bambang Riyanto (2001:345), maksud utama dari analisa tersebut adalah untuk 

mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut 

dibelanjai. Dengan kata lain,  dari penggunaan  analisa aliran dana  tersebut  akan 

dapat diketahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan.

Analisa  sumber  dan penggunaan modal  kerja  berkaitan  dengan laporan 

perubahan  modal  kerja.  Laporan  perubahan  modal  kerja  akan  memberikan 

gambaran  tentang  bagaimana  manajemen  atau  pengurus  koperasi  mengelola 

perputaran  atau  sirkulasi  modalnya.  Modal  kerja  akan  berubah  apabila  aktiva 

lancar  dan  atau  hutang  lancar  berubah,  sedangkan  sebab  perubahan  tersebut 

(sumber atau penggunaan dana) dapat diketahui dengan menganalisa perubahan 



yang terjadi dalam sektor  non current (aktiva tetap, hutang jangka panjang dan 

modal).

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang sebagai salah satu 

koperasi  yang  mempunyai  unit  usaha  jasa  dan  dagang tentunya  membutuhkan 

pengelolaan modal kerja yang baik tentang dari mana sumber modal kerja yang 

diperoleh  dan  bagaimana  penggunaan modal  kerja  tersebut  agar  terhindar  dari 

kekurangan  atau  kelebihan  modal  kerja.  Jika  selisih  antara  sumber  dan 

pengggunaan modal kerja terlalu banyak menunjukkan adanya modal kerja yang 

kurang produktif dan menimbulkan kerugian karena menyia-nyiakan kesempatan 

memperoleh laba, sebaliknya jika kekurangan modal kerja merupakan salah satu 

faktor kegagalan usaha.  Oleh karena itu,  dibutuhkan suatu tingkat modal  kerja 

yang  cukup  untuk  menjamin  koperasi  dapat  beroperasi  secara  efisien  serta 

meningkatkan pelayanannya kepada anggota dan konsumen.

Berdasar  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  mengambil  judul  “Analisa 

Sumber  dan  Penggunaan  Modal  Kerja  dan  Kas  untuk  Mengukur 

Profitabilitas pada KPRI Rumah Sakit Umum ”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka 

dapat  dirumuskan  tentang  masalah  pokok  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai 

berikut:

1. Bagaimana pemenuhan sumber  modal  kerja  KPRI Rumah Sakit  Umum dr. 

Saiful  Anwar  Malang  pada  periode  2005-2007  diperoleh  untuk  mengukur 

profitabilitas perusahaan?



2. Bagaimana penggunaan sumber modal kerja pada KPRI Rumah Sakit Umum 

dr.  Saiful  Anwar  Malang  pada  periode  2005-2007 untuk  mengukur 

profitabilitas perusahaan?

1.3. Batasan Masalah

Terdapat  dua konsep atau definisi  atas  analisa  sumber  dan penggunaan 

dana, yaitu dana dalam arti kas dan dana dalam arti sebagai modal kerja. Untuk 

menghindari  pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya 

tujuan penelitian,  maka pembatasan masalah yang dibahas yaitu konsep analisa 

sumber dan  penggunaan dana dalam arti modal kerja pada KPRI Rumah Sakit 

Umum dr. Saiful Anwar Malang pada periode 2005-2007.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:

1. Untuk mengetahui  bagaimana KPRI Rumah Sakit  Umum dr.  Saiful  Anwar 

Malang memenuhi sumber modal untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

2. Untuk mengetahui  bagaimana  penggunaan modal  kerja  pada  KPRI  Rumah 

Sakit  Umum  dr.  Saiful  Anwar  Malang  pada  periode  2005-2007 untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak 

yang membutuhkan, antara lain:



1. Bagi perusahaan

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dalam  membuat 

kebijakan  yang  berhubungan  dengan  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja 

unruk menghasilkan modal kerja yang optimal.

2. Bagi kreditor

Dengan  adanya  penelitian  ini,  diharapkan  kreditor  dapat  menggunakan 

informasi  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja  ini  yang  nantinya  akan 

dipergunakan dalam membuat kebijakan-kebijakan pemberian pinjaman.

3. Bagi peneliti

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  konseptual  bagi 

pengembangan  literatur  dan  menambah  referensi  tentang  kebijakan sumber 

dan penggunaan modal  kerja  perusahaan,  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai 

acuan dalam penelitian sejenis selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Eny Yuniati (2001) meneliti analisa sumber dan penggunaan modal kerja 

dengan  judul  “Analisis  Sumber  dan  Penggunaan  Dana  dalam  Rangka 

Mengevaluasi  Efisiensi  Penggunaan Modal Kerja Koperasi  (Studi  Kasus pada 

KPRI “Artha Sejahtera” Malang) dengan tujuan untuk mengetahui sumber dan 

penggunaan dana koperasi apakah sudah dikelola secara efisien. Objek penelitian 

adalah  pimpinan  KPRI  KPKN  Malang  dan  bagian  administrasi  keuangan. 

Analisa  data  menggunakan  analisa  kuantitatif  yaitu  dengan  menyusun  neraca 

perbandingan tahun 1998-2000, analisa laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja  tahun  1998-2000,  analisa  rasio-rasio  keuangan  mulai  tahun  1998-2000, 

serta  analisa  kualitatif  dengan  mengintrepetasikan  data-data  yang  bersifat 

kuantitatif  ke  dalam  penjelasan  yang  diperlukan.  Dapat  disimpulkan  bahwa 

koperasi cukup berhasil dalam  mengelola modal kerjanya, terutama jika dilihat 

dari kemampuan dalam membayar kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek 

maupun kewajiban jangka panjang.

Sedangkan Oktaviana Ambar D. V. (2006) melakukan penelitian dengan 

judul  “Analisis  Sumber  dan  Penggunaan  Modal  Kerja  Dalam  Upaya 

Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KPRI Universitas Brawijaya)” dengan 

tujuan  untuk  mengetahui  dari  mana  saja  KPRI  Universitas  Brawijaya 

memperoleh sumber modal kerja dan digunakan untuk apa saja sumber modal 

kerja tersebut. Analisa data menggunakan analisa kuantitatif dengan menyusun 

neraca perbandingan tahun 2003-2005, analisa laporan sumber dan penggunaan 



modal  kerja  tahun  2003-2005 serta  analisa  rasio-rasio  keuangan.  Kesimpulan 

yang dapat diambil adalah bahwa KPRI cukup berhasil dalam mengelola modal 

kerjanya terbukti dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tetapi belum dapat 

meningkatkan laba usahanya, dilihat dari tingkat rasio profitabilitas dimana tahun 

ke tahun mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan karena perencanaan dan 

pengendalian biaya yang kurang baik.

Dari kedua penelitian di atas, terdapat persamaan tujuan dengan penelitian 

ini, yaitu mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Selain itu 

penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan analisa 

data  berupa  analisa  kuantitatif,  dengan  cara  menyusun  neraca  perbandingan 

tahun 2003-2005,  analisa  laporan  sumber  dan  penggunaan modal  kerja  tahun 

2003-2005.  Namun  juga  terdapat  perbedaan  antara  kedua  penelitian  di  atas 

dengan penelitian ini,  yaitu pada penggunaan rasio keuangan dan obyek yang 

akan diteliti  dalam penelitian ini  adalah  KPRI Rumah Sakit  Umum dr.  Saiful 

Anwar Malang pada periode 2005-2007.

2.2. Koperasi

Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia sudah ada sejak 

dulu. Hal ini dikarenakan koperasi mempunyai azas yang mengedepankan azas 

kekeluargaan yang merupakan ciri khas kehidupan rakyat Indonesia. Pemerintah 

Indonesia juga berperan aktif dalam lahirnya koperasi,  hal ini  tercermin dalam 

disusunnya pasal  37  dalam Undang-Undang no.12  tahun 1967,  yang memiliki 

pengertian  bahwa  pemerintah  wajib  memberikan  bimbingan,  pengawasan, 

perlindungan, dan fasilitas terhadap koperasi serta sanggup untuk melaksanakan 

pasal 33 UUD 1945. Menurut Undang-Undang no.12 tahun 1967 pasal 4, koperasi 



Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai:

a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
b. Alat pendemokrasian ekonomi nasional
c. Salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
d. Alat  pembina  insan  masyarakat  untuk  memperkokoh  kedudukan  ekonomi 

bangsa Indonesia bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

2.2.1. Prinsip Koperasi

Ketentuan dan prinsip koperasi juga cukup banyak dan berasal dari UU no. 

79 tahun 1958. Prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

a. Berazas kekeluargaan
b. Bertujuan  mengembangkan  kesejahteraan  anggotaya  pada  khususnya  dan 

kesejahteraan masyarakat dan daerah pada umumnya.
c. Dengan berusaha:

i. Mewajibkan  dan  mengingatkan  anggotanya  untuk  menyimpan  secara 
teratur

ii. Mendidik anggotanya ke arah kesadaran (berkoperasi)
iii. Menyelenggarakan  salah  satu  atau  beberapa  usaha  dalam  lapangan 

perekonomian
d. Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, kewajiba dan hak 

yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu dan menurut kehendak  
yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi.

Undang-undang tersebut diperbarui pada tahun 1992 dengan UU no.25, 

pasal 33 yang menetapkan sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c. Pembagian  sisa  hasil  usaha  (SHU)  dilakukan  adil  dan  sebanding  dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e. Kemandirian

Dari  prinsip-prinsip  koperasi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  koperasi 

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan anggota 

serta  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan  makmur  berlandaskan 

Pancasila dan UUD 1945.



2.2.2. Sumber Permodalan

Menurut UU no.12 tahun 1967, sumber permodalan untuk koperasi adalah 

sebagai berikut:

1. Simpanan pokok – yaitu sejumlah uang yag diwajibkan kepada anggota untuk  
diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk, besarnya sama untuk semua 
anggota, tidak dapat diambil selama menjadi anggota dan saat menanggung 
kerugian.

2. Simpanan Wajib, yaitu simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota  
untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu tertentu, ikut menanggung 
kerugian

3. Simpanan  sukarela,  yaitu  simpanan  yang  berdasayrkan  perjanjian  dan 
peraturan khusus yang dibuat koperasi yang bersangkutan.

Selanjutnya sumber permodalan boleh berasal dari koperasi lain, bank atau 

lembaga lain.  Disamping itu  sumber  permodalan  boleh  berasal  dari  cadangan, 

yang menurut pasal 41 Undang-Undang no.25 tahun 1992, adalah:

“Sejumlah  uang  yang  diperoleh  dari  penyisihan  sisa  usaha  yang 
dimasukkan untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian  
koperasi bila diperlukan. Sumber permodalan koperasi harus berasal dari  
lembaga yang sah dan akan berbeda di setiap koperasi.”

2.3. Laporan Keuangan
2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa suatu transaksi yang terjadi 

harus  dicatat  dalam  pembukuan  perusahaan.  Suatu  transaksi  harus 

diklasifikasikan,  diikhtisarkan  dan  disajikan  dalam  laporan-laporan  yang 

dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Menurut  Myer  dalam  Munawir  (2007:5),  pengertian  laporan  keuangan 

adalah:

“Laporan  keuangan  adalah  dua  daftar  yang  disusun oleh  akuntan  pada 
akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau 
daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu 
akhir-akhir  ini  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  perseroan-perseroan  untuk 
menambahkan  daftar  ketiga  yaitu  daftar  surplus  atau  daftar  laba  yang  tidak 



dibagikan (laba yang ditahan).”

Laporan  keuangan atau yang biasa disebut  dengan  Financial  Statement 

berisikan  informasi  tentang  prestasi  perusahaan  dimasa  lampau  dan  dapat 

memberikan  petunjuk  untuk  menetapkan  kebijakan  dimasa  yang  akan  datang. 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan informasi kegiatan usaha perusahaan 

yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  berkomunikasi  antara  data  keuangan  atau 

aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut.

2.3.2.  Pihak-pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan

1. Para pemilik perusahaan

Laporan keuangan diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk menilai  hasil-

hasil yang telah dicapai dan untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan 

dicapai di masa yang akan datang sehingga bisa menaksir bagian keuntungan 

yang akan diterima atau perkembangan harga saham yang dimilikinya.

2. Manajer atau pimpinan perusahaan

Laporan  keuangan  digunakan  manajer  sebagai  alat  pertanggungjawaban 

kepada  para  pemilik  perusahaan  atas  kepercayaan  yang  telah  diberikan 

kepadanya. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan manajer untuk

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan.

b. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi bagi tiap-tiap bagian, proses, 

atau  produksi  serta  untuk  menentukan  derajat  keuntungan  yang  dapat 

dicapai perusahaan yang bersangkutan.

c. Untuk  menilai  dan  mengukur  hasil  kerja  tiap-tiap  individu  yang  telah 

diserahi wewenang dan tanggung jawab.



d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang ada.

3. Investor

Investor  membutuhkan  laporan  keuangan  untuk  mengetahui  prospek 

keuntungan di masa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, 

untuk mengetahui jaminan investasi, dan untuk mengetahui kondisi kerja atau 

kondisi keuangan jangka pendek perusahaan.

4. Kreditur dan Bankers

Para kreditur dan banker’s sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau 

menolak permintaan kredit  dari suatu perusahaan perlu mengetahui terlebih 

dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

5. Pemerintah

Pemerintah  menggunakan  laporan  keuangan  untuk  menentukan  besarnya 

pajak yang harus ditanggung perusahaan.

2.4.  Modal
2.4.1.  Pengertian Modal

Polak dalam Bambang Riyanto (2001:18) mendefinisikan modal:

Kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian 

modal  ialah  terdapat  di  neraca  sebelah  kredit.  Adapun yang dimaksud dengan 

barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum 

digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.

Bakker  dalam Bambang  Riyanto  (2001:18)  menjelaskan  bahwa  modal 

sebagai barang-barang baik yang berupa barang konkret yang masih ada dalam 

rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa 

daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit.



Modal dapat berupa elemen-elemen dalam aktiva suatu neraca perusahaan, 

misalnya uang kas, bahan baku, gedung, mesin, dan sebagainya dan juga berupa 

elemen-elemen dalam pasiva suatu neraca yang merupakan sumber-sumber modal 

yang berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri.

2.4.2.  Jenis-jenis Modal

Berdasarkan jenisnya, modal dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Modal Asing

Modal asing diartikan sebagai modal yang berasal dari luar perusahaan yang 

sifatnya sementara bekerja di  dalam perusahaan,  dan bagi perusahaan yang 

bersangkutan modal tersebut merupakan “hutang”, yang pada saatnya harus 

dibayar kembali. Modal asing atau hutang dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu:

a. Hutang Jangka Pendek (Short-term Debt)

Hutang jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi 

dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau tidak lebih dari satu 

siklus operasi perusahaan.

b. Hutang Jangka Menengah (Intermediate-term Debt)

Hutang Jangka Menengah adalah modal  asing atau hutang yang jangka 

waktu pengembaliannya lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.

c. Hutang Jangka Panjang (Long-term Debt)

Hutang  Jangka  Panjang  adalah  hutang  yang  jangka  waktunya  panjang, 

umurnya lebih dari 10 tahun.

2. Modal Sendiri

Modal sendiri  merupakan modal yang berasal  dari  pemilik perusahaan dan 



yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya 

Modal sendiri terdiri dari tiga yaitu:

1. Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu 

Perseroan Terbatas bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari 

hasil  penjualan  sahamnya  “akan  tetap  tertanam”  di  dalam  perusahaan 

tersebut  selama  hidupnya,  meskipun  bagi  pemegang  saham  itu  sendiri 

bukan  merupakan  penanaman  yang  permanen,  karena  setiap  waktu 

pemegang  saham  dapat  menjual  sahamnya.  Adapun  jenis-jenis  saham 

sebagai berikut:

a. Saham Biasa

Para pemegang saham biasa akan mendapat deviden tiap akhir tahun 

pembukuan, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan saja, namun 

apabila perusahaan mengalami kerugian maka para pemegang saham 

tidak akan mendapatkan deviden dan mengenai hal tersebut terdapat 

ketentuan  hukumnya,  yaitu  bahwa  perusahaan  yang  mengalami 

kerugian  itu  belum  ditutup  maka  selama  itu  pula  perusahaan  tidal 

diperbolehkan membayar deviden.

b. Saham Preferen

Saham  preferen  merupakan  saham  yang  disertai  dengan  preferensi 

tertentu diatas saham biasa dalam hal pembagian dividen, pembagian 

kekayaan dalam pembubaran perusahaan. Saham preferen ini biasanya 

memberikan  deviden  yang  tetap  setiap  tahunnya  seperti  halnya 

obligasi,  pada  umumnya  saham preferen  ini  tidak  mempunyai  hari 



jatuh (perpetuity).

2. Cadangan

Cadangan  dibentuk  dari  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  selama 

beberapa  waktu  yang  lampau  atau  dari  tahun  yang  berjalan.  Cadangan 

yang  termasuk  dalam  modal  sendiri  misalnya  cadangan  ekspansi, 

cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan untuk menampung 

hal-hal  atau  kejadian-kejadian  yang  tidak  diduga  sebelumnya.  Untuk 

keperluan  perluasan  atau  perkembangan  perusahaan  diperlukan  adanya 

cadangan dan cadangan hanya dapat dibentuk dari laba yang diperolehnya.

3. Laba Ditahan

Keuntungan  yang  diperoleh  oleh  perusahaan  yang  sebagian  dibayarkan 

sebagai deviden dan sebagian lagi ditahan perusahaan. Apabila perusahaan 

belum  mempunyai  tujuan  tertentu  mengenai  penggunaan  keuntungan 

tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan” 

(retained earning).

2.5.  Modal Kerja
2.5.1.  Pengertian Modal Kerja

Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  apapun  baik  itu  perusahan  jasa 

maupun perusahaan produksi selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai 

kegiatan usahanya,  dengan harapan dana yang telah dikeluarkan dapat kembali 

masuk ke dalam perusahaan dalam jangka yang relatif pendek. Pengertian modal 

kerja dalam  perusahaan belum terdapat suatu kesatuan pendapat diantara para ahli 

ekonomi. Untuk melihat pengertian modal kerja itu, maka peneliti mengemukakan 

pendapat dari beberapa ahli ekonomi yang memberikan defenisi dari modal kerja.

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (Terjemahan, 2003:150),



 “Modal kerja (capital working) yang kadang disebut modal kerja bruto 

atau gross working capital adalah aktiva lancar yang digunakan dalam operasi.” 

Sedangkan S. Munawir (2007: 116) menyebutkan bahwa, 

“Modal  kerja  berarti  net  working  capital atau  kelebihan  aktiva  lancar 

terhadap hutang lancar, sedang untuk modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan 

istilah modal kerja bruto (gross working capital).”

Setiap perusahaan selalu memerlukan modal kerja yang akan digunakan 

untuk membiayai aktivitas perusahaan sehari-hari. Kekurangan uang tunai (kas) 

akan  menyebabkan  perusahaan  tidak  mampu  membayar  kewajiban  jangka 

pendeknya  sedangkan  kekurangan  persediaan  akan  menyebabkan  perusahaan 

tidak  memperoleh  keuntungan  karena  pembeli  tidak  jadi  membeli  produk 

perusahaan sehingga tidak terjadi piutang tersebut.

Perusahaan yang membiayai kebutuhan modal kerja dengan pinjaman, jika 

tidak  dilakukan  perencanaan  yang  matang  selain  akan  mengurangi  laba  yang 

diperolehnya, juga akan memberikan beban berat pada perusahaan diwaktu yang 

akan  datang.  Maka  untuk  itu  manajeman  modal  kerja  sangat  penting  bagi 

perusahaan dalam mengelola kebutuhan modal kerjanya sehingga terhindar dari 

risiko yang akan terjadi. Manajemen modal kerja sangat penting karena:

1. Dari  penelitian  diketahui  bahwa  sebagian  besar  waktu  manajer  digunakan 

untuk mengatur modal kerja (lebih dari sepertiga waktu manajemen keuangan 

dihabiskan  untuk  mengelola  aktiva  lancar  dan  seperempat  dari  waktu 

manajemen dihabiskan untuk mengelola hutang lancar).

2. Bagi banyak perusahaan, aktiva lancar dan hutang lancar merupakan bagian 

investasi  dari  pinjaman  yang  besar.  Aktiva  lancar  dan  hutang  lancar 



merupakan pos yang cepat berubah.

3. Investasi dalam aktiva tetap bisa dikurangi misalnya dengan menyewa, tetapi 

investasi dalam kas dan persediaan seringkali tidak mungkin dihindarkan.

Manajemen keuangan jangka pendek adalah manajemen aktiva lancar dan 

pasiva lancar  perusahaan.  Sasaran manajemen keuangan jangka pendek adalah 

untuk mengelola setiap aktiva lancar perusahaan (kas, surat berharga, piutang dan 

persediaan) dan pasiva lancar (hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih 

harus  dibayar)  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  laba  dan  risiko  yang 

memberi kontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya:

1. Aktiva lancar dalam jumlah besar akibatnya mengurangi laba.

2. Aktiva lancar dalam jumlah kecil akibatnya meningkatkan risiko tidak dapat 

membayar.

3. Hutang lancar dalam jumlah besar akibatnya dapat meningkatkan risiko yaitu 

tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo.

Mengenai  pengertian  modal  kerja  kemudian  dalam  Bambang  Riyanto 

(2001: 57) dapat dikemukakan adanya beberapa konsep yaitu:

1. Konsep Kuantitatif

Konsep kuantitatif mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam 

unsur-unsur aktiva lancar di  mana aktiva ini  merupakan aktiva yang sekali 

berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana dana yang tertanam 

didalamnya  akan  bebas  lagi  dalam waktu  yang  pendek.  Dengan  demikian 

modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. 

Modal  kerja  dalam pengertian  ini  sering  disebut  modal  kerja  bruto  (gross 

working capital).



2. Konsep Kualitatif

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 

finansial yang segera harus dilakukan, dimana bagian aktiva lancar ini tidak 

boleh  digunakan  untuk  membiayai  operasinya  dalam  menjaga  likuiditas 

perusahaan.  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 

yang 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 fungsionil 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 akuntansi tertentu yang 

seluruhnya langsung 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.



2.5.2.  Pentingnya Modal Kerja

Menurut Munawir (2007:116), tersedianya modal kerja yang segera dapat 

dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe atau sifat dari aktiva lancar yang 

dimiliki  seperti :  kas,  efek,  piutang, dan persediaan.  Tetapi modal kerja harus 

cukup jumlahya dalam arti harus mampu membiayai pngeluara-pengeluaran atau 

operasi  perusahaan  sehari-hari,  karena  dega  modal  kerja  yang  cukup  akan 

menguntungkan  bagi  perusahaan,  disamping  memungkinkan  bagi  perusahaan 

untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak mengalami 

kesulitan keuangan, juga akan memberikan keuntungan lain, antara lain:

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dai 

aktiva lancar

2. Memugkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada 

waktunya

3. Menjamin  dimilikinya  kredit  standing perusahaan  semakin  besar  dan 

meungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau 

kesulitan keuangan yang mungkin terjadi

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani para konsumennya

5. Memungkinkan bagi perusahaan untu memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para pelanggannya

6. Memungkinkan perusahaan utuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena 

tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan

Untuk menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu 

perusahaan  bukanlah  merupakan  hal  yang  mudah,  karna  modal  kerja  yang 



dibutuhkan  oeh  suatu  perusahaan  tergantung  atau  dipengaruhi  oleh  beberapa 

faktor antara lain:

1. Sifat atau tipe dari perusahaan

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang 

akan dijual serta harga per satuan dari barang tersebut

3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan

4. Syarat penjualan

5. Tingkat perputaran persediaan

Disamping faktor-faktor tersebut di atas masih banyak faktor-faktor lain 

yang  akan  mempengaruhi  kebutuhan  modal  kerja  suatu  perusahaan,  misalnya 

faktor musiman, volume penjualan, tingkat perputaran piutang, da jumlah rata-rata 

pengeluaran uang setiap harinya.

2.5.3.  Jenis-jenis Modal Kerja

Menurut  W.  B.  Taylor  dalam Bambang  Riyanto  (2001:  60-61) 

menggolongkan jenis-jenis modal kerja dalam:

1. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen (Permanent Working Capital) yaitu modal kerja yang 

harus  tetap  ada  pada  perusahaan  untuk  dapat  menjalankan  fungsinya  atau 

dengan  kata  lain  modal  kerja  secara  terus  menerus  diperlukan  untuk 

kelancaran usaha. Permanen working capital dapat dibedakan yaitu:

1. Modal  Kerja  Primer  (Primary  Working  Capital)  yaitu  modal  kerja 

minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas 

usahanya.

2. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) yaitu jumlah modal kerja 



yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal.

2. Modal kerja variabel

Modal  kerja  variabel  (Variabel  Working Capital)  yaitu  jumlah modal  kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal 

kerja ini dibedakan antara:

1. Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.

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

jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur.

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

yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat  yang tidak 

diketahui  sebelumnya  (misalnya  adanya  pemogokan  buruh,  banjir, 

perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

Untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  kerja,  sebaiknya  dibiayai  dengan 

modal yang seminimal mungkin. Akan tetapi, agar perputaran modal perusahaan 

dapat  ditingkatkan,  perusahaaan  harus  mencari  dana  dari  luar  guna  menutup 

kebutuhan modal kerja. Untuk itu perusahaan dapat menggunakan prinsip-prinsip 

pembelanjaan yaitu:

1. Modal  yang  diperoleh  sebagai  pinjaman  jangka  pendek  hanya  dapat 

digunakan untuk membiayai modal kerja.

2. Modal yang diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang, atau jangka pendek 

maka terlebih dahulu terhitung jangka-jangka waktu kritisnya.

Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan, 

selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran 



modal  kerja  (working  capital  turnover  period)  mulai  dari  saat  dimana  kas 

diinvestasikan  dalam  komponen-komponen  modal  kerja  sampai  saat  dimana 

kembali lagi menjadi kas.

Makin  pendek  periode  tersebut  berarti  makin  cepat  perputarannya  atau 

makin  tinggi  tingkat  perputarannya  (turnover  rate-nya).  Berapa  lama  periode 

perputaran modal kerja adalah tergantung kepada berapa lama periode perputaran 

dari  masing-masing  komponen  dari  modal  kerja  tersebut.  Periode  perputaran 

barang dagangan adalah lebih pendek daripada barang yang mengalami proses 

produksi.

2.5.4.  Penentuan Besarnya Kebutuhan Modal Kerja

Dengan tersedianya modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan 

untuk  beroperasi  secara  ekonomis,  efisiensi  dan  terhindar  dari  risiko  kesulitan 

likuiditas.  Untuk menentukan  modal  kerja  yang  cukup  pada  suatu  perusahaan 

perlu  terlebih  dahulu  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  besarnya 

modal kerja. Menurut Bambang Riyanto (2001: 64-65) besar kecilnya kebutuhan 

modal kerja tergantung kepada dua faktor yaitu:

1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja dan

2. Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya.

Periode  perputaran  yang  tetap,  dengan  makin  besarnya  jumlah 

pengeluaran  kas  setiap  harinya  mengakibatkan  jumlah  kebutuhan  modal  kerja 

menjadi  semakin  besar  pula.  Jumlah  pengeluaran  setiap  harinya  yang  tetap, 

dengan makin lamanya periode perputarannya mengakibatkan jumlah modal kerja 

yang dibutuhkan adalah semakin besar.

Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah keseluruhan 



jumlah  dari  periode-periode  aktivitas  perusahaan  yang  meliputi  jangka  waktu 

pemberian  kredit  beli,  lama  penyimpanan  bahan  mentah  di  gudang,  lamanya 

proses  produksi,  lamanya  barang  jadi  simpanan  di  gudang  dan  jangka  waktu 

penerimaan piutang. Pengeluaran setiap harinya merupakan jumlah pengeluaran 

kas  rata-rata  setiap  harinya  untuk  keperluan  pembelian  bahan  mentah,  bahan 

pembantu, pembayaran upah buruh dan biaya-biaya lainnya.

Apabila  perusahaan  hanya  menjalankan  usaha  satu  kali  saja  maka 

kebutuhan modal kerja, cukup sebesar modal kerja yang dikeluarkan selama satu 

periode  perputaran  saja.  Tetapi  pada  umumnya  perusahaan  didirikan  tidak 

dimaksudkan untuk menjalankan usaha satu kali saja, melainkan untuk seterusnya 

dan  dimana  setiap  hari  ada  aktivitas  usaha.  Bagi  perusahaan  yang  disebutkan 

terakhir ini dengan sendirinya kebutuhan modal kerja tidak cukup hanya sebesar 

apa  yang  diperlukan  selama  satu  periode  perputaran  saja,  melainkan  sebesar 

jumlah pengeluaran setiap harinya dikalikan dengan periode perputarannya.

2.6.  Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
2.6.1. Sumber Modal Kerja

Sumber-sumber  dana  perlu  dipisahkan terhadap  kebutuhan modal  kerja 

permanen dan kebutuhan modal kerja variabel. Kebutuhan modal kerja variabel 

dimana modal kerja tersebut hanya dibutuhkan beberapa saat saja (beberapa bulan 

saja) dan tidak dibutuhkan secara terus menerus (biasanya kebutuhan pada saat 

volume penjualan puncak),  maka harus  dibelanjai  dengan sumber  dana  jangka 

pendek  selama  atau  pada  saat  modal  kerja  tersebut  dibutuhkan.  Menurut  S. 

Munawir (2007: 120) sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari:

1. Hasil  operasi  perusahaan,  adalah  jumlah  net  income yang  nampak  dalam 

perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini 



menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. 

Jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung 

dengan  menganalisa  laporan  perhitungan  rugi  laba  perusahaan  tersebut. 

Dengan adanya keuntungan atau laba dari usaha perusahaan, dan apabila laba 

tersebut  tidak  diambil  oleh  pemilik  perusahaan  maka  laba  tersebut  akan 

menambah modal perusahaan yang bersangkutan.

2. Keuntungan  dari  penjualan  surat-surat  berharga  (investasi  jangka  pendek). 

Surat  berharga  yang dimiliki  perusahaan untuk jangka pendek (marketable 

securities atau efek) adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat 

dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan.  Dengan adanya 

penjualan  surat  berharga  menyebabkan  terjadinya  perubahan  dalam  unsur 

modal  kerja  yaitu  dari  bentuk  surat  berharga  berubah  menjadi  uang  kas. 

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan surat berharga ini merupakan suatu 

sumber untuk bertumbuhnya modal kerja; sebaliknya, apabila dalam penjualan 

tersebut terjadi kemajuan maka akan menyebabkan berkurangnya modal kerja. 

Apabila efek atau investasi jangka pendek ini dijual dengan harga jual yang 

sama dengan harga perolehannya (tanpa laba maupun rugi), maka penjualan 

efek-efek  tersebut  tidak  akan  mempengaruhi  besarnya  modal  kerja  (modal 

kerja  tidak  bertambah  maupun  berkurang).  Diadakan  menganalisa  sumber-

sumber  modal  kerja  maka sumber  yang berasal  dari  keuntungan penjualan 

surat-surat berharga harus dipisahkan dengan modal kerja yang berasal dari 

hasil usaha pokok perusahaan.

3. Penjualan aktiva tidak lancar. 

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva 



tetap,  investasi  jangka  panjang  dan  aktiva  tidak  lancar  lainnya  yang  tidak 

diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau 

piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan 

tersebut.  Apabila  dari  hasil  penjualan  aktiva  tetap  atau  aktiva  tidak  lancar 

lainnya ini tidak segera digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan 

akan  menyebabkan  keadaan  aktiva  lancar  sedemikian  besarnya  sehingga 

melebihi  jumlah  modal  kerja  yang  dibutuhkan  (adanya  modal  kerja  yang 

berlebih-lebihan).

4. Penjualan saham atau obligasi. 

Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan perusahaan dapat 

pula  mengadakan  emisi  saham  baru  atau  meminta  kepada  para  pemilik 

perusahaan untuk menambah modalnya. Disamping itu, perusahaan dapat juga 

mengeluarkan  obligasi  atau  bentuk  hutang  jangka  panjang  lainnya  guna 

memahami  modal  kerja.  Penjualan  obligasi  ini  mempunyai  konsekuensi 

bahwa  perusahaan  harus  membayar  bunga  tetap,  oleh  karena  itu  dalam 

mengeluarkan  hutang  dalam  bentuk  obligasi  ini  harus  disesuaikan  dengan 

kebutuhan perusahaan penjualan obligasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

(terlalu besar) disamping menimbulkan beban bunga yang besar,  juga akan 

mengakibatkan keadaan aktiva lancar yang besar sehingga melebihi jumlah 

modal kerja yang dibutuhkan.

2.6.2.  Penggunaan Modal Kerja

Menurut Munawir (2007:125) pengunaan-penggunaan aktiva lancar yang 

mengakibatkan turunnya modal kerja adalah :

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



pembayaran  upah,  gaji,  pembelian  bahan  atau  barang  dagangan,  supplies 

kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya.

2. Kerugian-kerugian  yang  diderita  oleh  perusahaan  karena  adanya  penjualan 

surat berharga atau effek, maupun kerugian yang insidentil lainnya.

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

tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pensiun obligasi, dana pensiun 

pegawai, dana ekspansi ataupun dana-dana lainnya.

4. Adanya penambahan atau pembelian  aktiva tetap,  investasi  jangka panjang 

atau  aktiva  tidak  lancar  lainnya  yang  mengakibatkan  berkurangnya  aktiva 

lancar atau timbulnya hutang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja.

5. Pembayaran  hutang-hutang  jangka  panjang  yang  meliputi  hutang  hipotik, 

hutang  obligasi  maupun  bentuk  hutang  jangka  panjang  lainnya,  serta 

penarikan  atau  pembelian  kembali  (untuk  sementara  maupun  untuk 

seterusnya) saham perusahaan yang beredar; atau adanya penurunan hutang 

jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva lancar.

6. Pengambilan  uang  atau  barang  dagagan  oleh  pemilik  perusahaan  untuk 

kepentingan pribadinya (prive) atau adanya pengambilan bagian keuntungan 

oleh  pemilik  saham dalam perusahaan  perseorangan  dan  persekutuan  atau 

adanya pembayaran dividen dalam perseroan terbatas.

Penggunaan  modal  kerja  berarti  akan  mengurangi  modal,  berikut  ada 

beberapa contoh penggunaan modal kerja, yaitu:

1. Pembelian  barang  dagangan  atau  bahan-bahan  baku  secara  tunai.  Jadi 

mengeluarkan kas tetapi di pihak lain pesediaan bertambah dalam jumlah yang 

sama, kedua-duanya adalah aktiva lancar.



2. Adanya  perubahan  dari  bentuk  piutang  ke  bentuk  yang  lain,  dari  piutang 

dagang  menjadi  piutang  wesel  dan  seterusnya.  Dengan  demikian  tetap 

merupakan satu bagian dari modal kerja.

Di samping 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 atau aktiva lancar yang 

hanya menyebabkan atau mengakibatkan berubahnya bentuk aktiva lancar (modal 

kerja tidak berkurang). Munawir (2007: 128) penggunaan aktiva lancar yang tidak 

mengurangi modal kerja, seperti:

1. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai.

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

3. Perubahan suatu bentuk pihutang ke bentuk piutang yang lain, misalnya dari 

piutang dagang (account receivable) menjadi piutang wesel (notes receivable).

2.6.3.  Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Menurut  Munawir  (2007:128),  laporan  tentang  perubahan  modal  kerja 

akan  memberikan  gambaran  tentang  bagaimana  manajemen  perusahaan 

mengelola  perputaran  atau  sirkulasi  modalnya.  Laporan  ini  akan  dapat 

memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan berikut yang mungkin timbul baik 

dari  pihak  manajemen,  para  pemegang  saham,  kreditur  maupun  pihak-pihak 

lainnya:

1. Apa yang menyebabkan perubahan posisi modal kerja?

2. Berapa modal kerja yag berasal dari hasil operasi perusahaan dan bagaimana 

komposisinya?



3. Berapa dana atau modal kerja yang berasal dari penjualan saham dan hutang 

jangka panjang serta bagaimana penggunaan dana-dana tersebut?

4. Apakah  perusahaan  telah  menjual  sebagian  aktiva  tetapnya?  Apabila 

demikian berapakah hasilnya? Dan telah digunakan untuk apa saja?

5. Berapakah modal kerja yang digunakan untuk menambah kekayaan jangka 

panjang  (aktiva  tidak  lancar)?  Atau  bagamanakah  perusahaan  membiayai 

ekspansiya?

6. Bagaimanakah  perusahaan  menggunakan  dana  yang  diperoleh  dari  hasil 

operasinya?  Berapakah  yang  telah  dibayarkan  kepada  pemilik  perusahaan 

dalam bentuk deviden?

Menurut Bambang Riyanto (2001: 355), laporan perubahan modal kerja 

menggambarkan perubahan dari masing-masing unsur modal kerja (aktiva lancar 

dan hutang lancar) antara dua titik waktu. Dengan laporan tersebut dapat diketahui 

adanya kenaikan atau penurunan modal kerja beserta besarnya perubahan modal 

kerja.  Sedangkan laporan  sumber  dan penggunaan modal  kerja  adalah laporan 

tentang  modal  kerja  yang  di  dalamnya  tidak  tercantum  sumber-sumber  dari 

penggunaan  dana  yang  berasal  dari  unsur-unsur  modal  kerja  sendiri,  karena 

perubahan-perubahan  yang  hanya  menyangkut  unsur-unsur  aktiva  lancar  dan 

utang lancar saja tidak akan mengakibatkan perubahan jumlah modal kerja (neto).

Penyajian  laporan  tentang  perubahan  modal  kerja  memerlukan  adanya 

analisa  kenaikan  atau  penurunan  dalam pos-pos  yang tercantum dalam neraca 

yang diperbandingkan antara dua saat tertentu (comparative balance sheet), hal 

ini  untuk  menunjukkan  perubahan  yang  terjadi  dalam  pos-pos  elemen  modal 

kerja.



Dari  pembahasan  di  atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  modal 

kerja akan berubah apabila aktiva lancar dan  atau hutang lancar berubah, sedang 

untuk  mengetahui  sumber  atau  penggunaannya  dapat  diketahui  dengan 

menganalisa  perubahan  yang  terjadi  dalam  sektor  non  current (aktiva  tetap, 

hutang jangka panjang,  dan modal).  Oleh karena itu  laporan perubahan modal 

kerja harus menunjukkan kedua hal yang dapat disajikan dalam dua bagian, yaitu:

1. Bagian pertama menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau 

elemen modal kerja (aktiva lancar dan hutang lancar) dan perubahan modal 

kerja secara total. Bagian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap 

elemen aktiva lancar, hutang lancar, serta perubahan total modal kerja dala 

suatu periode tertentu.

2. Bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab 

terjadinya  perubahan  modal  kerja.  Bagian  ini  menggambarkan  sumber–

sumber  dari  mana  modal  kerja  diperoleh  dan   penggunaan  modal  kerja 

tersebut.

2.7.  Arus Kas

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:93),  aliran kas dibedakan menjadi dua, yaitu 

aliran kas masuk dan aliran kas keluar.  Kas diperlukan baik untuk membiayai 

operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam 

aktiva  tetap.  Pengeluaran  kas  suatu  peusahaan  dapat  bersifat  terus  menerus, 

misalkan  pengeluaran  kas  untuk  pembelian  bahan  mentah,  pembayaran  upah 

buruh dan gaji, dan lain-lain. Tetapi di samping itu ada aliran kas  keluar (cash 

outflow)  yang  bersifat  tidak  kontinyu  atau  intermittent,  misalnya  pengeluaran 



untuk  pembayaran  bunga,  deviden,  pajak  peghasilan  atau  laba,  pembayaran 

angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, pembelian aktiva tetap dan 

lain-lain.

Di samping aliran kas keluar juga terdapat aliran kas masuk (cash inflow). 

Seperti  halnya  pada  cash outflow,  dalam aliran kas  keluar  juga terdapat  aliran 

yang bersifat kontinyu dan  intermittent. Aliran kas masuk yag bersifat kontinyu 

misalkan aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk tunai, penerimaan 

piutang,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  aliran  kas  masuk  yang  intermittent 

misalnya  alira  kas  masuk  yang  berasal  dari  penyertaan  pemilik  perusahaan, 

penjualan saham, penerimaan kredit dari  bank, penjualan aktiva tetap,  dan lain 

sebagainya.

Penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam perusahaanakan berlangsung 

terus  selama  perusahaan  masih  beroperasi.  Kelebihan  dari  aliran  kas  masuk 

terhadap  aliran  kas  keluar  merupakan  saldo  kas  yang  akan  tertahan  di  dalam 

perusahaan.  Besarnya  saldo  kas  ini  akan  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke 

waktu karena berbagai faktor. Jumlah saldo kas yang ada dalam perusahaan akan 

meningkat apabila aliran masuknya yang berasal dari penjualan tunai dan piutang 

yang terkumpul lebih besar daripada aliran kas keluar untuk bahan mentah, tenaga 

kerja, biaya lain dan pajak. Perubahan dalam tingkat harga juga berpengaruh besar 

terhadap aliran kas di dalam perusahaan. Perubahan politik pemasaran, keputusan 

di bidang produksi, kebijakan di bidang pembelian dan di bidang personalia juga 

mempunyai pengaruh terhadap aliran kas perusahaan.

2.7.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Persediaan Kas

Kas  adalah  salah  satu  unsur  modal  kerja  yang  paling  tinggi  tingkat 



likuiditasnnya  dalam perusahaan.  Makin  besar  jumlah  kas  yang  ada  di  dalam 

perusahaan berarti makin tinggi likuiditasnya. Ini berarti perusahaan mempunyai 

risiko yang lebih kecil untuk memenuhi kewajibannya. Tetapi hal ini tidak berarti 

bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang 

sangat  besar,  karena  makin  besarnya  kas  berarti  makin  banyaknya  uang  yang 

menganggur  sehingga  akan  menperkecil  profitabilitasnya.  Sebaliknya  kalau 

perusahaan  hanya  mengejar  profitabilitas  saja  akan  berusaha  agar  semua 

persediaan kasnya dapat diputarkan atau dalam keadaan bekerja. Jika perusahaan 

menjalankan  tindakan  tersebut  berarti  menempatkan  perusahaan  itu  dalam 

keadaan tidak likuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan.

Untuk menentukan berapa jumlah kas yang sebaiknya harus dipertahankan 

oleh suatu, belum ada standard rasio yang bersifat umum. Meskipun demikian ada 

beberapa  standar  tertentu  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  di  dalam 

menentukan jumlah kas yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan. Jumlah 

kas pada suatu perusahaan dapat dipertahankan dengan besarnya jumlah aktiva 

lancar maupun hutang lancar. H.G. Guthman dalam Bambang Riyanto (2001:95) 

menyatakan bahwa jumlah kas yang ada di dalam perusahaan yang ”well finance” 

hendaknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancar. Jumlah 

kas dapat pula dihubungkan dengan penjualannya. Perbandingan antara penjualan 

dengan jumlah kas rata-rata menggambarkan tingkat perputaran kas. Makin tinggi 

tingkat perputaran maka semakin tinggi efisiensi  penggunaan kasnya,  sehingga 

menunjukkan pengelolaan kas sangat baik. Tetapi jika tingkat perputaran kas yang 

sangat  tinggi  dapat  berarti  bahwa jumlah kas yang tersedia  terlalu  kecil  untuk 

volume penjualan yang bersangkutan.



2.8.  Pengukuran Profitabilitas dengan Analisa Laporan Keuangan

Salah satu teknik analisa laporan keuangan yang sering digunakan adalah 

analisa  rasio  keuangan.  Rasio  keuangan  dapat  dihitung  berdasarkan  laporan 

keuangan yang tersedia. Pada umumnya tujuan analisa laporan keuangan adalah 

memberikan  gambaran  atau  penjelasan  tentang  kekuatan  yang  dimiliki  dalam 

aspek keuangan dan kelemahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan sehingga 

dapat ditentukan cara-cara untuk mengatasinya.

Menurut  Munawir  (2004:64),  rasio  dalam  analisa  laporan  keuangan 

menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan  (mathematical relationship)  

antara suatu jumlah tertentu degan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan 

alat  analisa  berupa  rasio  ini  akan  dapat  menjelaskan  atau  memberi  gambaran 

kepada  penganalisa  tentang  baik  atau  buruknya  keadaan  atau  posisi  keuangan 

suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersbut dibandingkan dengan angka 

rasio pembanding yang digunakan sebagai standart.

Dari  penjelasan di  atas dapat disimpulkan bahwa angka rasio diperoleh 

dengan menghubungkan  dua  data  keuangan  dengan  jalan  membagi  suatu  data 

dengan data lainnya. Rasio-rasio ini biasanya dinyatakan dalam satuan prosentase 

(%) atau “kali”.

Rasio yang akan digunakan dalam menganalisa laporan keuangan dalam 

penelitian  ini,  yaitu  rasio  profitabilitas.  Profitabilitas  adalah  kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan hasil akhir dari seluruh kebijakan 

yang  dipilih  oleh  manajemen  organisasi  bisnis.  Rasio  profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran rasio 

profitabilitas terdiri dari:



1. Gross profit margin 

Gross  profit  margin  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  laba  kotor 

dibandingkan dengan volume penjualan (Syamsudin, 2000:72).

Gross Profit Margin = Laba Kotor
        Penjualan

Semakin  besar  gross  profit  margin maka  semakin  baik  keadaan  operasi 

perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa biaya penjualan lebih rendah 

dibandingkan penjualan.

2. Operating profit margin 

Operating  profit  margin digunakan  untuk  mengukur  tingkat  laba  operasi 

dibandingkan dengan olume penjualan (Syamsudin, 2000:73)

Operating Profit Margin = Laba Operasi
    Penjualan

Semakin tinggi rasio  operating profit margin maka akan semakin baik pula 

operasi suatu perusahaan.

3. Net profit margin 

Net  profit  margin digunakan  untuk  mengukur  laba  bersih  sesudah  pajak 

dibandingkan dengan volume penjualan (Syamsudin, 2000:73).

Net Profit Margin = Laba bersih sesudah pajak
              Penjualan

Semakin  tinggi  net  profit  margin maka  semakin  baik  operasi  suatu 

perusahaan,  sebaliknya  jika  net  profit  margin rendah  maka  dapat 

menyebabkan perusahaan tidak  dapat  memberikan  keuntungan  yang layak 

bagi para investor.

4. Return On Investment (ROI)

Return On Investment digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih 



yang diperoleh dari total aktiva perusahaan (Syamsudin, 2000:73).

Return On Investment = laba bersih sesudah pajak
       Jumlah Aktiva

Semakin tinggi return on investment maka semakin baik kemampuan suatu 

perusahaan.

5. Return On Equity (ROE)

Return On Equity digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih yag 

diperoleh  oleh  pemilik  perusahaan  atas  modal  yang  diinvestasikan 

(Syamsuddin, 2000:74).

Return on equity = laba bersih sesudah pajak
Modal sendiri

Semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh maka semakin baik 

kedudukan pemilik perusahaan.



2.8. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut  jenisnya,  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif. 

Menurut Moh. Nazir (2003:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran,  ataupun  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Penelitian  ini 

menggunakan pendekatan kualitatif.  Dimana menurut Moleong (2008),  metode 

penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang 

meliputi  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  yang  memahami  objek 

penelitian  yang  sedang  dilakukan,  yang  dapat  didukung dengan  studi  literatur 

berdasarkan  pendalaman  kajian  pustaka,  baik  berupa  data  penelitian  maupun 

angka yang dapat dipahami dengan baik.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  KPRI  Rumah Sakit  Umum dr. 

Syaiful  Anwar  Malang  yang  terletak  di  Jalan  Belakang  Rumah  Sakit  No.  3 

Malang.  Alasan memilih  KPRI Rumah Sakit  Umum dr.  Saiful  Anwar Malang 

karena  merupakan  salah  satu  koperasi  yang  mempunyai  unit  usaha  jasa  dan 

dagang  serta  pangsa  pasar  yang  sangat  potensial  bagi  kelangsungan  usaha 

koperasi.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  letaknya  yang  berada  di  lingkungan 

Rumah Sakit dan berdekatan dengan instansi pemerintahan yang lain, sehingga 

memudahkan konsumen menjangkau KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar 

Malang.



3.3.  Jenis dan Sumber Data

Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data 

kuantitatif.  Menurut  Anto  Dajan  (1993:17),  data  kuantitatif  adalah  data  yang 

berupa  kumpulan  angka-angka  hasil  observasi  atau  pengukuran  yang  dapat 

dinyatakan  dalam  angka-angka.  Data  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  berupa 

laporan  keuangan  KPRI  Rumah  Sakit  Umum dr.  Syaiful  Anwar  Malang pada 

periode 2005 sampai 2007.

Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subyek  dari  mana  data  dapat 

diperoleh (Arikunto, 2002:107). Penggunaan sumber data dalam penelitian untuk 

memperoleh data  yang dibutuhkan dan sesuai dengan tema penelitian.  Sumber 

data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari 

data sekunder. Menurut Uma Sekaran (2006:76), data sekunder adalah data yang 

telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data tersebut dapat 

diperoleh dari publikasi dokumen yang tersedia, dokumen perusahaan, dan atau 

situs  web perusahaan.  Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  diperoleh  dari 

dokumentasi  berupa  laporan  keuangan  KPRI  Rumah  Sakit  Umum  dr.  Saiful 

Anwar Malang pada periode 2005 sampai 2007.

3.4.   Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari  penelitian ini  adalah teknik dokumentasi 

atau  metode  dokumentasi.  Menurut  Arikunto  (2002:206),  metode  dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel  yang berupa catatan, transkrip, 

buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen,  rapat,  lengger,  agenda,  dan 

sebagainya.



3.5.  Teknik Analisa Data

Agar data yang terkumpul nanti dapat berguna dalam upaya memecahkan 

permasalahan yang diteliti, maka perlu dilakukan analisa atas data. Tujuan analisa 

data  adalah  untuk  mengolah  data  agar  mudah  dipahami  dan  dapat 

diinterpretasikan serta mencerminkan hubungan antara masalah yang diteliti.

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kuantitatif. Pada analisa 

data  kuantitatif  ini  data  yang  disajikan  dalam  bentuk  angka-angka.  Adapun 

langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam pembahasan adalah:

1. Membuat neraca perbandingan untuk mengetahui terjadinya perubahan modal 

kerja.

2. Membuat laporan arus kas

3. Menyusun laporan perubahan modal kerja.

4. Menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja.

5. Menyusun  analisa  rasio  profitabilitas  keuangan  berupa  rasio  Net  Profit  

Margin (NPM)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1. Sejarah Berdirinya KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar 

Malang
Sejarah berdirinya KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang 

diawali dengan munculnya banyak masalah dimana banyak karyawan RSUD dr. 

Saiful Anwar Malang yang erjebak rentenir yang beroperasi di lingkungan rumah 

sakit.  Sehingga  menimbulkan  dampak  gangguan  ketenangan  bekerja  serta 

produktfitas  kerja.  Oleh  karena  itu  pimpinan  rumah  sakit  saat  itu  mengambil 

prakarsa pada rapat yang diadakan pada tanggal 27 Oktober 1980 dan 3 Desember 

1980, sehingga terbentuk koperasi dengan nama KPN-RSSA. Pada tahun 1996 

nama  tersebut  diubah  menjadi  KPRI-RSSA  (Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr. 

Saiful Anwar) Malang yang berlangsung sampai saat ini.

4.1.2. Badan Hukum

KPRI  Rumah  Sakit  Umum  dr.  Saiful  Anwar  Malang  didirikan  pada 

tanggal 3 Desember 1980, yang terdaftar di Direktorat Jenderal Koperasi dengan 

Badan Hukum No. 5142 A/BH/II/82 sejak tanggal 16 Pebruari 1996.

Dengan disahkannya badan hukum koperasi ini, maka KPRI Rumah Sakit Umum 

dr. Saiful Anwar Malang telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

No.  92  Tahun  1992  tentang  Perkopeasian  yang  memuat  status  badan  hukum 

koperasi,  bahwa  “Koperasi  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  akta 

pendiriannya disahkan oleh pemerintah”.

 



4.1.3. Bidang Usaha

Bidang usaha yang dilakukan oleh KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful 

Anwar Malang terbagi menjadi dua bagian yang terdiri atas:

1. Bagian Usaha Umum

a. Unit Pertokoan

Unit  usaha  pertokoan  adalah  unit  usaha  yang  dimaksudkan  untuk 

memenuhi kebutuhan pasien, keluarga pasien maupun masyarakat umum 

yang ada di sekitar rumah sakit. Unit ini beroperasi berupa toserba yang 

menjual kebutuhan sehari-hari sampai barang elektronik. Unit ini dikelola 

sendiri oleh pihak KPRI RSSA sendiri.

b. Unit Makanan dan Minuman

Unit  usaha  ini  bekerja  sama  dengan  pihak  ke  2  dan  tidak  banyak 

menanggung  resiko  yang  besar  karena  selama  ini  menggunakan  sistem 

sewa  lahan,  sedangkan  koperasi  hanya  menyediakan  lahan  untuk 

disewakan  yang  utamanya  adalah  anggota  yang  mempunyai  keahlia 

dbidangnya untuk menyediakan masakan.

c. Unit Percetakan, Design Grafis, dan ID Card

Unit  percetakan  adalah  unit  yang  bergerak  di  bidang  percetakan, 

pembuatan desain,  kartu nama.  Unit  ini  diperuntukkan bagi masyarakat 

umum yang ingin membuat spanduk, papan pengumuman, baliho, kartu 

nama, kaos, dan lain-lain.

d. Unit Optik

Unit usaha optik bergerak di bidang penjualan segala jenis kacamata dan 

segala  aksesorisnya.  Unit  ini  merupakan usaha yang  dapat  memberikan 



masukan cukup besar setelah unit usaha pinjaman. Unit ini dikelola oleh 

Depo Farmasi yang berada di bawah naungan Farmasi RSSA Malang. 

e. Unit Gudang

Unit usaha gudang merupakan unit usaha yang dikembangkan oleh KPRI 

Rumah Sakit  Umum dr.  Saiful  Anwar  Malang dalam hal  penyimpanan 

barang.  Uinit  ini  berkerjasama  langsung  dengan  unit-unit  yang  lain 

terutama  unit  pertokoan  yang  membutuhkan  banyak  persediaan  barang. 

Unit ini dikelola sendiri oleh pihak KPRI RSSA.

f. Unit Jasa

• Jasa Wartel

Unit jasa wartel adalah unit yang bergerak di bidang telekomunikasi. Unit 

ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat umum yang berkunjung 

ke RSSA dalam berkomunikasi. Unit ini bekerjasama dengan pihak ke 2 

yaitu Telkom dengan jalan bagi hasil sedangkan pengelolaannya ditangani 

oleh KPRI RSSA.

• Jasa Cleaning Service

Unit jasa  cleaning service adalah unit jasa yang mempunyai peranan 

besar  dalam  menciptakan  kebersihan  di  lingkungan  RSSA  Malang 

disamping  untuk  memperoleh  keuntungan.  Unit  ini  bekerja  untuk 

membersihkan  ruang perawatan,  ruang  perkantoran,  selasar,  saluran 

air, dan kamar mandi rumah sakit. Unit ini dikelola sendiri oeh pihak 

KPRI RSSA.



• Jasa Foto Copy

Unit  jasa  foto  copy adalah  unit  jasa  yang  dimaksudkan  untuk 

mempermudah  para  karyawan  RSSA  dalam  melengkapi 

administrasinya. Selain itu, jasa foto copy juga menyediakan alat-alat 

tulis.  Unit ini dalam beroperasi bekerjasama dengan pihak ke 2 dan 

sebagian dilaksanakan sendiri oleh pihak KPRI RSSA.

• Jasa Persewaan Mobil

Unit  jasa persewaan mobil  adalah unit  jasa yang beroperasi  dengan 

menyewakan mobil  yang diperuntukkan bagi keluarga pasien mapun 

masyarakat  umum.  Mobil  yang  disewakan  adalah  khusus  mobil 

penumpang.

• Jasa SIM

Unit jasa SIM adalah unit yang beroperasi untuk membantu anggota 

koperasi  dalam  mengurus  SIM  (Surat  Ijin  Mengemudi)  sehingga 

mereka tetap fokus dalam pekerjaannya. Prosedur yang ada yaitu bagi 

yang ingin memproses SIM dengan hanya menyerahkan persyaratan 

secukupnya  dan  yang  menyelesaikan  segala  administrasi  adalah 

petugas dari KPRI.

2. Bagian Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan unit yang merupakan primadona dan 

dapat dimanfaatkan oleh anggota koperasi, khususnya anggota yang golongan 

I,  II,  dan III serta tenaga honorarium di Rumah Sakit.  Hal ini  secara tidak 

langsung  banyak  membantu  karyawan  rumah  sakit  yang  taraf 



ekonominyakurang beruntung. Adapun usaha simpan pinjam dibagi menjadi 

dua unit, yaitu:

a. Unit Simpanan

Unit simpanan merupakan unit yang bergerak dalam membantu anggota 

untuk menyimpan  uangnya  tanpa perlu  ada kekhawatiran  uang tersebut 

akan  hilang.  Unit  simpanan  merupakan  kepercayaan  anggota  kepada 

pengurus atas pengelolaannya yang dikelola dengan baik dan profesional 

sehingga  anggota  yang  menyimpan  uangnya  di  KPRI  RSSA tidak  ada 

keraguan, disamping itu pengurus memberikan kebijaksanaan bagi yang 

menyimpan di KPRI RSSA tidak dikenakan pajak. Jenis-jenis simpanan 

yang ada si KPRI RSSA antara lain:

• Simpanan Pokok

• Simpanan Wajib

• Simpanan Sukarela

• Simpanan Khusus

• Tabungan Khusus

b. Unit Pinjaman

Unit simpanan merupakan unit yang bergerak dalam membantu anggota 

yang  memerlukan  dana  dalam  jumlah  tertentu  dengan  cepat.  Unit 

pinjaman  tidak  memberlakukan  persyaratan  yang  ketat  kepada 

anggotanya,  sehingga  anggota  dapat  mendapatkan  pinjaman  tersebut 

dengan cepat dan mudah.



4.1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan deskripsi kerja masing-masig bagian dan 

kontribusi  terhadap  pencapaian  tujuan  organisasi.  Struktur  organisasi 

menggambarkan tugas pokok, prosedur dan tata kerja. KPRI Rumah Sakit Umum 

dr. Saiful Anwar Malang menggunakan struktur organisasi garis dan staf dengan 

rapat  anggota memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam koperasi.  Adapun struktur 

organisasi KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang adalah sebagai 

berikut:



GAMBAR 4.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang
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4.1.5. Tugas dan Wewenang

Tugas  dan  wewenang  masing-masing  susunan  organisasi  KPRI  Rumah 

Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang yaitu:

1. Rapat Dewan Perwakilan Anggota

Rapat  Dewan  Perwakilan  Anggota  adalah  rapat  yang  dilaksanakan  dengan 

sistem perwakilan anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

Koperasi.  Rapat  Dewan  Perwakilan  Anggota  berwenang  membahas 

pertanggung  jawaban  pengurus,  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Rencana 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  koperasi,  perubahan  anggaran  dasar, 

penggabungan,  peleburan,  pembubaran  koperasi  serta  memilih  pegurus dan 

pengawas.

2. Pengurus

Pengurus  adalah  pemegang  kuasa  dari  Rapat  Perwakilan  Dewan  Anggota 

yang  mempunyai  tugas  untuk  memimpin,  menyusun  kebijakan, 

merencanakan, menggerakkan pelaksanaan serta melakukan pengendalian dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan kelembagaan dan usaha 

koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengawas

Pengawas  adalah  pemegang  kuasa  dari  Rapat  Dewan  Perwakilan  Anggota 

yang mempunyai  tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan dan pengelolaan koperasi.

4. Bagian Umum

Bagian  umum  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  administrasi 

umum,  administrasi  keanggotaan,  administrasi  pengadaan  barang  dan  jasa, 



perlengkapan  dan  rumah  tangga,  penatausahaan  keuangan  meliputi 

perencanaan anggaran,  perbendaharaan  dan pertanggung jawaban keuangan 

serta akuntansi.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketata usahaan yang 

meliputi  Tata  usaha  kepegawaian,  keanggotaan,  perlengkapan,  pengadaan 

barang dan jasa, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

6. Sub Bagian Keuangan

Sub  Bagian  Keuangan  mempunyai  tugas  melaksanakan  kegiatan 

perbendaharaan.  Untuk  menyelenggarakan  tugas  tersebut,  Sub  Bagian 

Keuangan mempuyai fungsi:

a. Pelaksanaan penerimaan kas

b. Pelaksanaan pembayaran

c. Pelaksana anggaran

d. Pengelolaan perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

7. Sub Bagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi mempunyai  tugas melaksanakan kegiatan pencatatan 

dan  penyelenggaraan  transaksi  keuangan  koperasi  serta  penyajia  laporan 

akuntansi.  Untuk  menyelenggarakan  tugas  tersebut,  sub  bagian  akuntansi 

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi Piutang

b. Pelaksanaan administrasi Hutang

c. Pelaksanaan administrasi Aset



d. Pelaksanaan administrasi persediaan

e. Melakukan kegiatan verifikasi

f. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

8. Manajer Usaha

Manajer  usaha  umum  mempunyai  tugas  mengelola  dan  mengembangkan 

kegiatan usaha yang meliputi, pertokoan, makanan dan minuman, percetakan, 

design grafis,  ID card,  optik,  cleaning service,  wartel,  fotocopy,  persewaan 

mobil,  SIM  dan  usaha-usaha  lain  serta  mengelola  gudang  koperasi  secara 

optimal.

9. Manajer Simpan Pinjam

Manajer  simpan  pinjam  mempunyai  tugas  mengelola  dan  mengembangan 

usaha simpa pinjam secara optimal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 

manajer simpan pinjam mempunyai fungsi:

a. Pemberian saran dan pendapat pengembangan usaha simpan pinjam

b. Penyusunan rencana usaha simpan pinjam

c. Pengelolaan usaha simpan pinjam

d. Penyajian laporan usaha simpan pinjam

e. Penganilisaan usaha simpa pinjam

f. Pemasaran usaha simpan pinjam

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pengurus

10. Unit usaha – unit usaha

Unit  usaha  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  usaha  meliputi 

perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pelayanan, pengendalian, pengawasan 



dan penilaian, seluruh kegiatan usaha secara optimal sesuai bidang usahanya. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, unit usaha mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana usaha

b. Pelaksana pelayanan usaha

c. Penggerakan pelaksana usaha

d. Penyajian laporan usaha

e. Pengawasan, pegendalian dan penilaian kegiatan usaha

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Manajer

4.1.6. Hasil Penelitian

Laporan  keuangan  sangat  penting  untuk  mengetahui  kondisi  keuangan 

perusahaan.  Laporan  keuangan  KPRI  Rumah  Sakit  Umum  dr.  Saiful  Anwar 

Malang ini terdiri dari neraca dan laporan sisa hasil usaha. Berikut akan disajikan 

mulai periode tahun 2005, 2006, dan 2007.



Tabel 4.1
KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang

NERACA 
Per 31 Desember 2005, 2006, dan 2007

(dalam Rupiah)

Keterangan
Tahun

2005 2006 2007
AKTIVA    

Aktiva Lancar    
Kas dan setara kas 3,803,839,413 2,252,965,282 3,544,999,258
Deposito - 1,309,000,000 1,509,000,000
Piutang Usaha 7,049,956,308 7,929,599,661 9,074,754,590
Penyisihan Kerugian Piutang Usaha -312,274 -12,014,106 -30,639,332
Piutang Unit 7,137,462 0 -
Persediaan 661,698,549 497,534,298 322,000,222
Uang Muka Pajak 111,454,521 112,524,665 157,678,330
Beban Dibayar di Muka 173,278,740 164,956,022 67,500
Titipan Pihak III 72,774,858 72,774,858 59,799,822
Premi dibayar di Muka 11,871,026 11,871,026 -
Pendapatan masih harus diterima 77,686,800 98,040,636 179,186,041
Jumlah Aktiva Lancar 11,969,385,407 12,437,252,344 14,816,846,431
Aktiva Tetap    
Bangunan 502,303,750 510,778,750 494,533,900
Inventaris 574,377,672 867,049,172 925,320,181
Kendaraan 178,692,500 178,692,500 178,692,500
Jumlah Aktiva Tetap 1,255,373,922 1,556,520,422 1,598,546,581
Depresiasi Bangunan 153,469,722 179,060,859 174,334,640
Depresiasi Inventasris 359,348,085 420,152,033 491,129,608
Depresiasi Kendaraan 32,526,250 49,911,250 67,296,250
Akumulasi Depresiasi 545,344,057 649,124,142 732,760,498
Nilai Buku Aktiva Tetap 710,029,865 907,396,280 907,396,280
Investasi Jangka Panjang    
Penyertaan 99,987,027 157,809,956 185,703,681
Jumlah Invetasi Jk. Panjang 99,987,027 157,809,956 185,703,681

JUMLAH AKTIVA 12,779,402,298 13,502,458,581 15,868,336,195



Lanjutan

Keterangan Tahun
2005 2006 2007

PASIVA   
Kewajiban Jangka Pendek   
Hutang Usaha 694,715,022 847,578,995 527,477,394
Beban Masih Harus Dibayar 753,791,593 688,475,930 409,258,428
Titipan Pihak III 32,066,798 79,546,356 54,296,854
Dana Pembagian SHU 158,232,546 161,131,233 573,923,893
Simapanan Sukarela 2,221,352,978 2,239,809,057 2,730,248,053
Simapanan Khusus 284,349,914 332,384,355 441,875,828
Tabungan Khusus 2,846,789,255 3,102,392,536 4,290,232,475
Modal Tidak Tetap Tambahan 378,780,004 117,064,331 422,214,655
Cadangan Khusus 284,572,296 284,572,296 135,852,327
Pajak Pertambahan Nilai-Neto 213,160,362 366,798,609 548,716,659
Hutang Premi Asuransi 2,171,561 2,544,019 -
Hutang Lain-Lain 12,695,900 8,981,120 8,981,120
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek 7,882,678,229 8,231,288,840 10,143,077,686
Ekuitas   
Simpanan Pokok 57,345,000 56,650,000 57,940,000
Simpanan Wajib 1,397,792,234 1,544,379,617 1,824,741,201
Donasi 714,338,958 714,338,958 714,338,958
Cadangan Khusus 314,291,090 375,121,062 363,015,420
Cadangan Koperasi 1,566,966,218 1,740,429,683 1,950,893,692
SHU yang Belum Dibagi 36,661,944 29,547,709 -
SHU Tahun Berjalan 809,328,619 810,702,709 814,329,238
Jumlah Ekuitas 4,896,724,066 5,271,169,738 5,725,258,509

TOTAL PASIVA 12,779,402,298 13,502,458,581 15,868,336,195
Sumber : KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang



Tabel 4.2

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang

LAPORAN SISA HASIL USAHA 

Per 31 Desember 2005, 2006, dan 2007
(dalam Rupiah)

Keterangan Tahun
2005 2006 2007

Pendapatan Operasional    
   Penjualan 11,340,492,936 10,053,653,121 10,349,984,158
   Pendapatan Jasa 2,945,585,311 3,174,104,166 3,599,060,348
   Jumlah Pendapatan 14,286,078,247 13,227,757,287 13,949,044,506
Beban Pokok Penjulan 11,052,204,908 10,047,064,136 10,222,625,455
HASIL USAHA KOTOR 3,233,873,339 3,180,693,151 3,726,419,051
   
BEBAN USAHA   
   Beban Operasional 399,490,446 281,991,324 450,257,059
   Beban Administrasi dan Umum 1,484,328,783 1,406,976,347 1,475,513,305
   Beban Penyusutan 88,682,003 105,811,334 125,975,169
Beban Organisasi :   
   Beban Pembinaan 405,680,515 438,147,200 673,906,529
   Beban Operasional 10,574,570 12,115,785 9,352,000
   Beban Administrasi dan Umum 323,123,250 352,261,508 374,532,464
Jumlah Beban Usaha 2,711,879,567 2,597,303,498 3,109,536,526
HASIL USAHA SEBELUM 
PENDAPATAN/ BEBAN LAIN-LAIN 521,993,772 583,389,653 616,882,525

   
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 287,334,847 227,313,056 197,446,713
   
SHU SEBELUM PAJAK 809,328,619 810,702,709 814,329,238
   
PAJAK PENGHASILAN - - -
   
SHU BERSIH 809,328,619 810,702,709 814,329,238

Sumber : KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang



4.2. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Untuk  mengetahui  keberhasilan  suatu  perusahaan  dalam  penggunaan 

modal  kerja  dapat  diketahui  dengan  melihat  analisa  sumber  dan  penggunaan 

modal kerja. Sehingga dari analisa tersebut dapat diketahui dari mana perusahaan 

memperoleh sumber modal kerja dan bagaimana perusahaan menggunakan modal 

kerja  tersebut.  Hal  tersebut  sangat  penting,  sebab bila  suatu  perusahaan  dapat 

memperoleh  dan menggunakan modal  kerjanya  dengan baik,  maka perusahaan 

tersebut dapat berkembang dengan baik pula.

Dalam melakukan pengelolaan modal kerja yang baik, maka dibutuhkan 

pemanfaatan modal kerja yang lebih terarah terhadap tujuan modal kerja tersebut 

sehingga  perusahaan  dapat  memperoleh  dan  menggunakan  modal  kerjanya 

dengan baik. Dalam melakukan analisa sumber dan penggunaan modal kerja pada 

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang digunakan beberapa analisa 

dengan dasar pehitungan data laporan keuangan periode 31 Desember 2005, 2006, 

dan 2007, yaitu:

a. Neraca Perbandingan



Tabel 4.3
KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang

Neraca Perbandingan (dalam Rupiah)

31 Desember 2005 – 31 Desember 2006

Keterangan Tahun Perubahan
2005 2006 Naik Turun

AKTIVA     
Aktiva Lancar     
Kas dan setara kas 3,803,839,413 2,252,965,282 - 1,550,874,131
Deposito - 1,309,000,000 1,309,000,000  
Piutang Usaha 7,049,956,308 7,929,599,661 879,643,353 -
Penyisihan Kerugian Piutang Usaha -312,274 -12,014,106 -11,701,832 -
Piutang Unit 7,137,462 0 - 7,137,462
Persediaan 661,698,549 497,534,298 - 164,164,251
Uang Muka Pajak 111,454,521 112,524,665 1,070,144 -
Beban Dibayar di Muka 173,278,740 164,956,022 - 8,322,718
Titipan Pihak III 72,774,858 72,774,858 0 0
Premi dibayar di Muka 11,871,026 11,871,026 0 0
Pendapatan masih harus diterima 77,686,800 98,040,636 20,353,836 -
Jumlah Aktiva Lancar 11,969,385,407 12,437,252,344   
Aktiva Tetap     
Bangunan 502,303,750 510,778,750 8,475,000  
Inventaris 574,377,672 867,049,172 292,671,500 -
Kendaraan 178,692,500 178,692,500 - -
Jumlah Aktiva Tetap 1,255,373,922 1,556,520,422   
Depresiasi Bangunan 153,469,722 179,060,859 25,591,137 -
Depresiasi Inventasris 359,348,085 420,152,033 60,803,948 -
Depresiasi Kendaraan 32,526,250 49,911,250 17,385,000 -
Akumulasi Depresiasi 545,344,057 649,124,142   
Nilai Buku Aktiva Tetap 710,029,865 907,396,280   
Investasi Jangka Panjang     
Penyertaan 99,987,027 157,809,956 57,822,929  
Jumlah Invetasi Jk. Panjang 99,987,027 157,809,956   

JUMLAH AKTIVA 12,779,402,298 13,502,458,581   



Lanjutan

Keterangan
Tahun Perubahan

2005 2006 Naik Turun
PASIVA     

Kewajiban Jangka Pendek    
Hutang Usaha 694,715,022 847,578,995 152,863,973 -
Beban Masih Harus Dibayar 753,791,593 688,475,930 - 65,315,663
Titipan Pihak III 32,066,798 79,546,356 47,479,558 -
Dana Pembagian SHU 158,232,546 161,131,233 2,898,687 -
Simpanan Sukarela 2,221,352,978 2,239,809,057 18,456,079 -
Simpanan Khusus 284,349,914 332,384,355 48,034,441 -
Tabungan Khusus 2,846,789,255 3,102,392,536 255,603,281 -
Modal Tidak Tetap Tambahan 378,780,004 117,064,331 - 261,715,673
Cadangan Khusus 284,572,296 284,572,296 0 0
Pajak Pertambahan Nilai-Neto 213,160,362 366,798,609 153,638,247 -
Hutang Premi Asuransi 2,171,561 2,544,019 372,458 -
Hutang Lain-Lain 12,695,900 8,981,120 - 3,714,780
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek 7,882,678,229 8,231,288,840   
Ekuitas    
Simpanan Pokok 57,345,000 56,650,000 - 695,000
Simpanan Wajib 1,397,792,234 1,544,379,617 146,587,383 -
Donasi 714,338,958 714,338,958 0 0
Cadangan Khusus 314,291,090 375,121,062 0 0
Cadangan Koperasi 1,566,966,218 1,740,429,683 173,463,465 -
SHU yang Belum Dibagi 36,661,944 29,547,709 - 7,114,235
SHU Tahun Berjalan 809,328,619 810,702,709 1,374,090 -
Jumlah Ekuitas 4,896,724,066 5,271,169,738   

TOTAL PASIVA 12,779,402,298 13,502,458,581   
Sumber : KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang (data diolah)

Dari neraca perbandingan tahun 2005-2006 di atas menunjukkan beberapa 

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

penurunan, maupun yang tidak berubah adalah sebagai berikut:

1. Aktiva

• Unsur-unsur aktiva yang mengalami peningkatan yaitu  deposito sebesar 

Rp. 1,309,000,000, piutang usaha sebesar Rp. 879,643,353, uang muka 

pajak sebesar Rp. 1,070,144 , penyisihan kerugian piutang usaha sebesar 

Rp.  -11,701,832, pendapatan  masih  harus  diterima  sebesar  Rp. 

20,353,836,  bangunan  sebesar  Rp.8.475.000,  inventaris  sebesar 



Rp.292.671.500, depresiasi bangunan sebesar Rp. 25.591.137, depresiasi 

inventaris  sebesar  Rp. 60.803.948,   depresiasi  kendaraan  sebesar  Rp. 

17.385.000, dan penyertaan sebesar Rp. 57,822,929

• Unsur-unsur aktiva yang mengalami penurunan yaitu kas dan setara kas 

sebesar Rp.1,550,874,131, piutang unit sebesar Rp.7,137,462, persediaan 

sebesar  Rp.164,164,251,  beban dibayar  di  muka  sebesar  Rp.8,322,718, 

17,116,137, dan 17,385,000.

• Sedangkan  unsur  aktiva  yang  tidak  mengalami  perubahan  sama  sekali 

yaitu kendaraan, cadangan khusus, titipan pihak III, dan premi dibayar di 

muka

2. Pasiva

• Unsur-unsur  pasiva  yang  mengalami  peningkatan  yaitu  hutang  usaha 

sebesar  Rp.152,863,973,  titipan  pihak  III  sebesar  Rp.47,479,558,  dana 

pembagian  shu  sebesar  Rp.2,898,687,  simpanan  sukarela  sebesar 

Rp.18,456,079, simpanan khusus sebesar Rp.48,034,441, tabungan khusus 

sebesar  Rp.255,603,281,  pajak  pertambahan  nilai-neto  sebesar 

Rp.153,638,247,  hutang  premi  asuransi  sebesar  Rp.372,458,  simpanan 

wajib  sebesar  Rp.146,587,383,  cadangan  koperasi  sebesar 

Rp.173,463,465, dan SHU tahun berjalan sebesar Rp.1,374,090.

• Unsur-unsur pasiva yang mengalami penurunan yaitu beban masih harus 

dibayar  sebesar  Rp.65,315,663,  modal  tidak  tetap  tambahan  sebesar 

Rp.261,715,673, hutang lain-lain sebesar Rp.3,714,780, simpanan pokok 



sebesar Rp.695,000, dan SHU yang belum dibagi sebesar Rp.7,114,235.

• Sedangkan unsur pasiva yang tetap atau tidak mengalami perubahan yaitu 

cadangan khusus dan  donasi.

Tabel 4.4

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang

Neraca Perbandingan (dalam Rupiah)

31 Desember 2006 dan 2007

Keterangan Tahun Perubahan
2006 2007 Naik Turun

AKTIVA     
Aktiva Lancar     
Kas dan setara kas 2,252,965,282 3,544,999,258 1,292,033,976 -
Deposito 1,309,000,000 1,509,000,000 200,000,000 -
Piutang Usaha 7,929,599,661 9,074,754,590 1,145,154,929 -
Penyisihan Kerugian Piutang Usaha -12,014,106 -30,639,332 -18,625,226 -
Piutang Unit 0 - 0 0
Persediaan 497,534,298 322,000,222 - 175,534,076
Uang Muka Pajak 112,524,665 157,678,330 45,153,665 -
Beban Dibayar di Muka 164,956,022 67,500 - 164,888,522
Titipan Pihak III 72,774,858 59,799,822 - 12,975,036
Premi dibayar di Muka 11,871,026 - - 11,871,026
Pendapatan masih harus diterima 98,040,636 179,186,041 81,145,405 -
Jumlah Aktiva Lancar 12,437,252,344 14,816,846,431   
Aktiva Tetap     
Bangunan 510,778,750 494,533,900 - 16,244,850
Inventaris 867,049,172 925,320,181 58,271,009  
Kendaraan 178,692,500 178,692,500 0 0
Jumlah Aktiva Tetap 1,556,520,422 1,598,546,581   
Depresiasi Bangunan 179,060,859 174,334,640 - 4,726,219
Depresiasi Inventasris 420,152,033 491,129,608 60,803,948  
Depresiasi Kendaraan 49,911,250 67,296,250 17,385,000  
Akumulasi Depresiasi 649,124,142 732,760,498   
Nilai Buku Aktiva Tetap 907,396,280 865,786,083   
Investasi Jangka Panjang     
Penyertaan 157,809,956 185,703,681 27,893,725 -
Jumlah Invetasi Jk. Panjang 157,809,956 185,703,681   

JUMLAH AKTIVA 13,502,458,581 15,868,336,195   



Lanjutan

Keterangan
Tahun Perubahan

2006 2007 Naik Turun
PASIVA     

Kewajiban Jangka Pendek     
Hutang Usaha 847,578,995 527,477,394 - 320,101,601
Beban Masih Harus Dibayar 688,475,930 409,258,428 - 279,217,502
Titipan Pihak III 79,546,356 54,296,854 - 25,249,502
Dana Pembagian SHU 161,131,233 573,923,893 412,792,660 -
Simapanan Sukarela 2,239,809,057 2,730,248,053 490,438,996 -
Simapanan Khusus 332,384,355 441,875,828 109,491,473 -
Tabungan Khusus 3,102,392,536 4,290,232,475 1,187,839,939 -
Modal Tidak Tetap Tambahan 117,064,331 422,214,655 305,150,324  
Cadangan Khusus 284,572,296 135,852,327 - 148,719,969
Pajak Pertambahan Nilai-Neto 366,798,609 548,716,659 181,918,050 -
Hutang Premi Asuransi 2,544,019 - - 2,544,019
Hutang Lain-Lain 8,981,120 8,981,120 0 0
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek 8,231,288,840 10,143,077,686   
Ekuitas     
Simpanan Pokok 56,650,000 57,940,000 1,290,000  
Simpanan Wajib 1,544,379,617 1,824,741,201 280,361,584 -
Donasi 714,338,958 714,338,958 0 0
Cadangan Khusus 375,121,062 363,015,420  12,105,642
Cadangan Koperasi 1,740,429,683 1,950,893,692 210,464,009  
SHU yang Belum Dibagi 29,547,709 - - 29,547,709
SHU Tahun Berjalan 810,702,709 814,329,238 - 810,702,709
Jumlah Ekuitas 5,271,169,738 5,725,258,509   

TOTAL PASIVA 13,502,458,581 15,868,336,195   
Sumber : KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang (data diolah)

Dari neraca perbandingan tahun 2006-2007 di atas menunjukkan beberapa 

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

penurunan, maupun yang tidak berubah adalah sebagai berikut:

1. Aktiva

• Unsur-unsur aktiva yang mengalami peningkatan yaitu kas dan setara kas 

sebesar  Rp. 1.292.033.976,  deposito  sebesar  Rp. 200.000.000,  piutang 

usaha  sebesar  Rp. 1.145.154.929,  uang  muka  pajak  sebesar  Rp. 

45.153.665, penyisihan kerugian piutang usaha sebesar Rp. -18625226, 



pendapatan  masih  harus  diterima  sebesar  Rp. 81.145.405,  ,  dan 

penyertaan sebesar Rp. 27.893.725.

• Unsur-unsur aktiva yang mengalami penurunan yaitu persediaan sebesar 

Rp. 175.534.076, beban dibayar di muka sebesar Rp. 164.888.522, titipan 

pihak  III  sebesar  Rp. 12.975.036, premi  dibayar  di  muka  sebesar 

Rp.11.871.026,  bangunan  sebesar  Rp.11.518.631,  inventaris  sebesar 

Rp.12.706.566,dan kendaraan sebesar Rp.17.385.000.

• Sedangkan  unsur  aktiva  yang  tidak  mengalami  perubahan  sama  sekali 

yaitu piutang unit.

2. Pasiva

• Unsur-unsur pasiva yang mengalami peningkatan yaitu  dana pembagian 

SHU  sebesar  Rp.412.792.660,  simpanan  sukarela  sebesar 

Rp.490.438.996,  simpanan  khusus  sebesar  Rp.109.491.473,  tabungan 

khusus  sebesar  Rp.1.187.839.939,  modal  tidak  tetap  tambahan  sebesar 

Rp.305.150.324,  pajak  pertambahan  nilai-neto  sebesar  Rp.181.918.050, 

simpanan  pokok  sebesar  Rp.1.290.000,  simpanan  wajib  sebesar 

Rp.280.361.584, dan cadangan koperasi sebesar Rp.210.464.009.

• Unsur-unsur  pasiva  yang  mengalami  penurunan  yaitu  hutang  usaha 

sebesar  Rp. 320.101.601,  beban  masih  harus  dibayar  sebesar 

Rp.279.217.502, titipan pihak III sebesar Rp.25.249.502, cadangan khusus 

sebesar  Rp. 148.719.969,  hutang premi  asuransi  sebesar  Rp.2.544.019, 

cadangan khusus ekuitas  sebesar Rp.12.105.642, dan SHU yang belum 



dibagi  sebesar  Rp. 29.547.709,  dan  SHU  tahun  berjalan  sebesar 

Rp.810.702.709.

• Sedangkan unsur pasiva yang tetap atau tidak mengalami perubahan yaitu 

hutang lain-lain dan  donasi. 

b. Laporan Arus Kas



Tabel 4.5

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang
LAPORAN ARUS KAS 
Per 31 Desember 2005

(dalam Rupiah)
KETERANGAN JUMLAH

Arus kas dari Aktivitas Operasional   
    SHU Bersih 809,328,619 
Akun-akun yang tidak memerlukan pengeluaran kas  
    Penyusutan Aset Tetap 74,061,397 
    Penyisihan Kerugian Piutang Usaha (39,040,570)
Ditambah (dikurangi)  
Penurunan piutang usaha 107,027,274  
Kenaikan piutang unit (70,930)  
Penurunan persediaan 218,657,850  
Kenaikan uang muka pajak (9,278,518)  
Kenaikan beban dibayar dimuka (53,726,171)  
Penurunan titipan pihak III 30,952,727  
Penurunan premi dibayar dimuka 10,997,591  
Kenaikan pendapatan masih harus diterima (77,686,800)  
Penurunan hutang usaha (311,401,419)  
Kenaikan beban masih harus dibayar 52,415,210  
Penurunan titipan pihak III (22,846,875)  
Kenaikan dana pembagian SHU 11,501,912  
Penuruan simpanan sukarela (90,154,884)  
Kenaikan simpanan khusus 42,067,704  
Kenaikan tabungan khusus 462,789,255  
Penurunan modal tidak tetap tambahan (469,665,657)  
Penurunan cadangan khusus (2,385,941)  
Kenaikan Ppn-K 212,344,593  
Kenaikan asuransi 1,072,680  
Kenaikan hutang lain-lain 12,695,900  

Jumlah 125,305,501 
Arus kas dari kegiatan investasi  
Kenaikan deposito 1,009,000,000  
Kenaikan investasi koperasi (21,980,800)  
Kenaikan aktiva tetap (15,686,297)  

Jumlah 971,332,903 
Arus kas dari kegiatan pendanaan  
Simpanan pokok 1,480,000  
Simpanan wajib 170,924,283  
Cadangan khusus (8,189,744)  
Cadangan koperasi 173,437,946  
Keuntungan pemilik baru (28,894,825)  
SHU yang belum dibagi 28,894,825  
Alokasi SHU tahun lalu (805,144,702)  
 (467,492,217)
Kenaikan (penurunan) kas bersih 1,473,495,633 
Saldo kas dan bank awal  
Kas dan bank 2,330,339,780 
Saldo kas dan bank akhir  3,803,835,413 



Dari laporan arus kas tahun 2005 di atas menunjukkan adanya kenaikan 

kas bersih sebesar Rp.  1.473.495.633.  Kenaikan ini  diperoleh dari  SHU bersih 

sebesar  Rp.  809,328,619,  penyusutan  aset  tetap  sebesar  Rp.  74,061,397, 

penyisihan  kerugian  piutang  usaha  sebesar  Rp.  39,040,570,  kenaikan  arus  kas 

pada akun-akun yang membutuhkan kas sebesar Rp. 125,305,501,  kenaikan arus 

kas pada kegiatan investasi sebesar Rp. 971,332,903, dan pembayaran kas dari 

kegiatan  pendanaan  sebesar  Rp.  467,492,217.  Kenaikan  arus  kas  ini  sangat 

dipengaruhi oleh peningkatan pada arus kas dari kegiatan investasi pada kenaikan 

deposito sebesar Rp. 1.009.000.000.



Tabel 4.6

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang
LAPORAN ARUS KAS 
Per 31 Desember 2006

(dalam Rupiah)

KETERANGAN JUMLAH

Arus kas dari Aktivitas Operasional  
    SHU Bersih 810,702,709 
Akun-akun yang tidak memerlukan pengeluaran kas  

    Penyusutan Aset Tetap 103,780,083 

    Penyisihan Kerugian Piutang Usaha 11,701,831 

Ditambah (dikurangi)  

Kenaikan piutang usaha (879,643,352)  

Penurunan piutang unit 7,137,463  

Penurunan persediaan 164,164,252  

Kenaikan uang muka pajak (1,070,144)  

Penurunan beban dibayar dimuka 8,322,718  

Kenaikan pendapatan masih harus diterima (20,353,836)  

Kenaikan hutang dagang 152,863,973  

Penurunan beban masih harus dibayar (65,315,663)  

Kenaikan titipan pihak III 47,479,559  

Kenaikan dana pembagian SHU 2,898,686  

Kenaikan simpanan sukarela 18,456,079  

Kenaikan simpanan khusus 48,034,441  

Kenaikan tabungan khusus 255,603,281  

Penurunan modal tidak tetap tambahan (261,715,673)  

Kenaikan pajak pertambahan nilai neto 153,638,247  

Kenaikan hutang premi asuransi 382,457  

Penurunan hutang lain-lain (3,714,780)  
Jumlah (372,832,292)

Arus kas dari kegiatan investasi  

Kenaikan penyertaan koperasi (57,822,929)  

Kenaikan aktiva tetap (301,146,500)  
Jumlah (358,969,429)

Arus kas dari kegiatan pendanaan  

Simpanan pokok (695,000)  
Simpanan wajib 146,587,383  
Cadangan khusus 60,829,972  
Cadangan koperasi 173,463,464  

SHU yang belum dibagi (7,114,235)  

Alokasi shu tahun lalu (809,328,619)  
 (436,257,035)
Kenaikan (penurunan) kas bersih (241,874,133)
Saldo kas dan bank awal 3,803,839,413 

Saldo kas dan bank akhir  3,561,965,280 



Dari laporan arus kas tahun 2006 di atas menunjukkan adanya penurunan 

kas bersih sebesar Rp. 241,874,133. Penurunan ini dikarenakan aliran kas masuk 

tidak bias menutupi kebutuhan kas keluar. Aliran kas masuk antara lain diperoleh 

dari  SHU  bersih  sebesar  Rp.  810,702,709,  penyusutan  aset  tetap  sebesar  Rp. 

103,780,083,  dan  penyisihan  kerugian  piutang  usaha  sebesar  Rp.  11,701,831. 

Sedangkan  aliran  kas  keluar  berasal  dari  arus  kas  pada  akun-akun  yang 

membutuhkan  kas  sebesar  Rp.  372,832,292,  arus  kas  pada  kegiatan  investasi 

sebesar  Rp.  358,969,429,  dan   arus  kas  dari  kegiatan  pendanaan  sebesar  Rp. 

436,257,035.  Dengan  penurunan  kas  bersih  tersebut  menyebabkan  saldo  kas 

menjadi berkurang.



Tabel 4.7

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang
LAPORAN ARUS KAS 
Per 31 Desember 2007

(dalam Rupiah)

KETERANGAN  JUMLAH
Arus kas dari Aktivitas Operasional  
    SHU Bersih 814,329,238 
  
akun-akun yang tidak memerlukan pengeluaran kas  
    Penyusutan Aset Tetap 83,636,356 
    Penyisihan Kerugian Piutang Usaha 18,625,226 
  
Ditambah (dikurangi)  
Penurunan piutang usaha (1,145,154,928)  
Penurunan persediaan 175,534,076  
Kenaikan uang muka pajak (45,153,665)  
Kenaikan beban dibayar dimuka 164,888,523  
Penurunan titipan pihak III 12,975,035  
Penurunan premi dibayar dimuka 11,871,026  
Kenaikan pendapatan masih harus diterima (81,145,405)  
Penurunan hutang usaha (320,101,601)  
Penurunan beban masih harus dibayar (279,217,502)  
Penurunan titipan pihak III (25,249,502)  
Kenaikan dana pembagian SHU 412,792,659  
Kenaikan simpanan sukarela 490,438,995  
Kenaikan simpanan khusus 109,491,473  
Kenaikan tabungan khusus 1,187,839,939  
Kenaikan modal tidak tetap tambahan 305,150,324  
Penurunan cadangan khusus (148,719,970)  
Kenaikan Ppn-k 181,918,050  
Kenaikan hutang premi asuransi (2,554,019)  

Jumlah 1,005,603,508 
  
Arus kas dari kegiatan investasi  
Kenaikan deposito (200,000,000)  
Kenaikan penyertaan koperasi (27,893,725)  
Kenaikan aktiva tetap (42,026,158)  

Jumlah (269,919,883)
  
Arus kas dari kegiatan pendanaan  
Simpanan pokok 1,290,000  
Simpanan wajib 280,361,584  
Cadangan khusus (12,105,642)  
Cadangan koperasi 210,464,008  
Shu yang belum dibagi (29,547,709)  
Alokasi SHU Tahun Lalu (810,702,710)  
 (360,240,469)
Kenaikan (penurunan) kas bersih 1,292,033,976 
Saldo kas dan bank awal 2,252,965,282 
Saldo kas dan bank akhir  3,544,999,258 



Dari laporan arus kas tahun 2007 di atas menunjukkan adanya kenaikan 

kas bersih sebesar Rp. 1,292,033,976. Kenaikan arus kas bersih ini menunjukkan 

aliran kas masuk tidak dapat memenuhi kebutuhan kas keluar. Aliran kas masuk 

antara lain diperoleh dari SHU bersih sebesar Rp. 814,329,238, penyusutan aset 

tetap  sebesar  Rp.  83,636,356,  penyisihan  kerugian  piutang  usaha  sebesar  Rp. 

18,625,226, dan arus kas pada akun-akun yang membutuhkan kas sebesar Rp. 

1,005,603,508. Sedangkan aliran kas keluar berasal dari arus kas pada kegiatan 

investasi sebesar Rp. 269,919,883, dan  arus kas dari kegiatan pendanaan sebesar 

Rp. 360,240,469. Dengan kenaikan kas bersih ini mengakibatkan kenaikan pada 

saldo kas akhir.



c. Laporan Perubahan Modal Kerja

Tabel 4.8

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang

Laporan Perubahan Modal Kerja (dalam Rupiah)

31 Desember 2005 dan 2006

Keterangan Tahun Perubahan
2005 2006 Naik Turun

Aktiva Lancar     
Kas dan setara kas 3,803,839,413 2,252,965,282 - 1,550,874,131
Deposito - 1,309,000,000 1,309,000,000 -
Piutang Usaha 7,049,956,308 7,929,599,661 879,643,353 -
Penyisihan Kerugian Piutang Usaha -312,274 -12,014,106 - 11,701,832
Piutang Unit 7,137,462 0 - 7,137,462
Persediaan 661,698,549 497,534,298 - 164,164,251
Uang Muka Pajak 111,454,521 112,524,665 1,070,144 -
Beban Dibayar di Muka 173,278,740 164,956,022 - 8,322,718
Titipan Pihak III 72,774,858 72,774,858 0 0
Premi dibayar di Muka 11,871,026 11,871,026 0 0
Pendapatan masih harus diterima 77,686,800 98,040,636 20,353,836 -
Jumlah Aktiva Lancar 11,969,385,407 12,437,252,342   

Kewajiban Jangka Pendek    
Hutang Usaha 694,715,022 847,578,995 - 152,863,973
Beban Masih Harus Dibayar 753,791,593 688,475,930 65,315,663 -
Titipan Pihak III 32,066,798 79,546,356 - 47,479,558
Dana Pembagian SHU 158,232,546 161,131,233 - 2,898,687
Simpanan Sukarela 2,221,352,978 2,239,809,057 - 18,456,079
Simpanan Khusus 284,349,914 332,384,355 - 48,034,441
Tabungan Khusus 2,846,789,255 3,102,392,536 - 255,603,281
Modal Tidak Tetap Tambahan 378,780,004 117,064,331 261,715,673 -
Cadangan Khusus 284,572,296 284,572,296 0 0
Pajak Pertambahan Nilai-Neto 213,160,362 366,798,609 - 153,638,247
Hutang Premi Asuransi 2,171,561 2,554,019 - 382,458
Hutang Lain-Lain 12,695,900 8,981,120 3,714,780 -
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek 7,882,678,229 8,231,288,837   
 Jumlah 2,540,813,449 2,421,557,118
 Kenaikan Modal Kerja - 119,256,331
 2,540,813,449 2,540,813,449
Sumber : KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang (data diolah)

Dari laporan perubahan modal kerja pada tabel 4.5 di atas dapat ditemukan 

hal-hal  yang menunjukkan perubahan-perubahan pada unsur-unsur modal  kerja 

sebagai berikut :



a. Unsur-unsur aktiva lancar yaitu deposito, piutang usaha, uang muka pajak, da 

pendapatan  masih  harus  diterima  mengalami  peningkatan  yang  masing-

masing  sebesar  Rp.  1,309,000,000;  Rp.  879,643,353;  Rp.  1,070,144; 

Rp. 20,353,836. Sedangkan kas dan setara kas, penyisihan kerugian piutang 

usaha,  piutang  unit,  persediaan,  dan  beban  dibayar  di  muka  mengalami 

penurunan yang masing-masing sebesar Rp. 1,550,874,131; Rp. 11,701,832; 

Rp. 7,137,462; Rp. 164,164,251; Rp. 8,322,718.

b. Unsur-unsur  hutang  lancar  yaitu  beban  masih  harus  dibayar,  modal  tidak 

tetap tambahan, dan hutang lain-lain mengalami peningkatan yang masing-

masing  sebesar   Rp.  65,315,663;  Rp.  261,715,673  dan  Rp.  3,714,780. 

Sedangkan  untuk  hutang  usaha,  titipan  pihak  III,  dana  pembagian  SHU, 

simpanan sukarela,  simpanan khusus, tabungan khusus, pajak pertambahan 

nilai-neto,  dan hutang premi  asuransi  mengalami  penurunan yang masing-

masing  sebesar  Rp.  152,863,973;  Rp.  47,479,558;   Rp.  2,898,687;  Rp. 

18,456,079;  Rp.  48,034,441;  Rp.  255,603,281;   Rp.  153,638,247  dan  Rp. 

382,458.

c. Dengan  demikian  modal  kerjanya  mengalami  kenaikan  sebesar 

Rp. 119,256,331 yang berasal dari pengurangan jumlah akun yang mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 2,540,813,449 dengan jumlah akun yang mengalami 

penurunan sebesar Rp. 2,421,557,118. Kenaikan modal kerja terjadi karena 

jumlah akun yang megalami peningkatan lebih besar daripada jumlah akun 

yang mengalami penurunan.



Tabel 4.9

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang

Laporan Perubahan Modal Kerja (dalam Rupiah)

31 Desember 2006 dan 2007

Keterangan Tahun Perubahan
2006 2007 Naik Turun

Aktiva Lancar     
Kas dan setara kas 2,252,965,282 3,544,999,258 1,292,033,976 -
Deposito 1,309,000,000 1,509,000,000 200,000,000 -
Piutang Usaha 7,929,599,661 9,074,754,590 1,145,154,929 -
Penyisihan Kerugian Piutang Usaha -12,014,106 -30,639,332 - 18,625,226
Piutang Unit - - 0 0
Persediaan 497,534,298 322,000,222 - 175,534,076
Uang Muka Pajak 112,524,665 157,678,330 45,153,665 -
Beban Dibayar di Muka 164,956,022 67,500 - 164,888,522
Titipan Pihak III 72,774,858 59,799,822 - 12,975,036
Premi dibayar di Muka 11,871,026 - - 11,871,026
Pendapatan masih harus diterima 98,040,636 179,186,041 81,145,405 -
Jumlah Aktiva Lancar 12,437,252,342 14,816,846,431   

Kewajiban Jangka Pendek     
Hutang Usaha 847,578,995 527,477,394 320,101,601 -
Beban Masih Harus Dibayar 688,475,930 409,258,428 279,217,502 -
Titipan Pihak III 79,546,356 54,296,854 25,249,502 -
Dana Pembagian SHU 161,131,233 573,923,893 - 412,792,660
Simpanan Sukarela 2,239,809,057 2,730,248,053 - 490,438,996
Simpanan Khusus 332,384,355 441,875,828 - 109,491,473
Tabungan Khusus 3,102,392,536 4,290,232,475 - 1,187,839,939
Modal Tidak Tetap Tambahan 117,064,331 422,214,655  305,150,324
Cadangan Khusus 284,572,296 135,852,327 148,719,969 -
Pajak Pertambahan Nilai-Neto 366,798,609 548,716,659 - 181,918,050
Hutang Premi Asuransi 2,554,019 - 2,554,019 -
Hutang Lain-Lain 8,981,120 8,981,120 0 0
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek 8,231,288,837 10,143,077,686   
 Jumlah 3,539,330,568 3,071,525,328
 Kenaikan Modal Kerja - 467,805,240
 3,539,330,568 3,539,330,568

Sumber : KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang (data diolah)

Dari laporan perubahan modal kerja pada tabel 4.6 di atas dapat ditemukan 

hal-hal  yang menunjukkan perubahan-perubahan pada unsur-unsur modal  kerja 

sebagai berikut :

a. Unsur-unsur aktiva lancar yang mengalami peningkatan yaitu  kas dan setara 

kas  sebesar  Rp.  1,292,033,976,  deposito  sebesar  Rp.  200,000,000,  piutang 



usaha sebesar Rp. 1,145,154,929, uang muka pajak sebesar Rp. 45,153,665, 

dan  pendapatan  masih  harus  diterima  sebesar  Rp.  81,145,405.  Sedangkan 

unsur-unsur  aktiva  lancar  yang  mengalami  penurunan  yaitu  penyisihan 

kerugian  piutang  usaha  sebesar  Rp.  18,625,226,  persediaan  sebesar  Rp. 

175,534,076, beban dibayar di muka sebesar Rp. 164,888,522, titipan pihak III 

sebesar Rp. 12,975,036, dan premi dibayar di muka sebesar Rp. 11,871,026.

b. Unsur-unsur hutang lancar yang mengalami peningkatan yaitu hutang usaha 

sebesar Rp. 320,101,601, beban masih harus dibayar sebesar Rp. 279,217,502, 

titipan  pihak  III  sebesar  Rp.  25,249,502,  cadangan  khusus  sebesar  Rp. 

148,719,969,  dan  hutang premi  asuransi  sebesar  Rp.  2,554,019.  Sedangkan 

unsur-unsur hutang lancar yang mengalami penurunan yaitu dana pembagian 

SHU sebesar Rp. 412,792,660, simpanan sukarela sebesar Rp. 490,438,996, 

simpanan  khusus  sebesar  Rp.  109,491,473,  tabungan  khusus  sebesar  Rp. 

1,187,839,939,  modal  tidak  tetap  tambahan  sebesar  Rp.  305,150,324,  dan 

pajak pertambahan nilai-neto sebesar Rp. 181,918,050.

c. Dengan  demikian  modal  kerjanya  mengalami  kenaikan  sebesar 

Rp. 467,805,240 yang berasal dari pengurangan jumlah akun yang mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 3,539,330,568 dengan jumlah akun yang mengalami 

penurunan sebesar Rp.  3,071,525,328. Kenaikan  modal  kerja terjadi  karena 

jumlah akun yang megalami  peningkatan lebih besar daripada jumlah akun 

yang mengalami penurunan.



SUMBER MODAL KERJA :

1. SHU Tahun Berjalan Rp. 1.374.090

2. Depresiasi Bangunan Rp. 25.591.137

3. Depresiasi Inventaris Rp. 60.803.948

4. Depresiasi Kendaraan Rp.   17.385.000

5. Bertambahnya Simpanan Wajib Rp. 146.587.383

6. Bertambahnya Cadangan Khusus Rp. 60.829.972

7. Bertambahnya Cadangan Koperasi Rp.        173.463.465  

Total Sumber Modal Kerja Rp. 486.034.995

PENGGUNAAN MODAL KERJA

1. Penambahan Bangunan Rp. 8.475.000

2. Penambahan Inventaris Rp. 231.867.552

3. Penambahan Penyertaan Rp. 57.822.929

4. Pembayaran Simpanan Pokok Rp. 695.000

5. Pembayaran SHU yang belum dibagi Rp.            7.114.235  

Total Penggunaan Modal Kerja Rp.       366.778.664  

Kenaikan Modal Kerja Rp. 119.256.331

d. Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Tabel 4.10

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang

Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja (dalam Rupiah)

31 Desember 2005 dan 2006

Sumber : KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang (data diolah)

Dari laporan sumber dan penggunaan modal kerja tahun 2005 dan 2006 di 

atas  dapat  dianalisis  bahwa  sumber  modal  kerja  terbesar  berasal  dari 

bertambahnya  cadangan  koperasi  sebesar  Rp.  173.463.465.  Selain  itu  sumber 

modal  kerja  yang  lain  juga  berasal  dari  depresiasi  bangunan  sebesar  Rp. 

25.591.137, depresiasi  inventaris sebesar Rp. 60.803.948, depresiasi kendaraan 



sebesar Rp. 17.385.000, bertambahnya simpanan wajib sebesar Rp. 146.587.383, 

bertambahnya cadangan khusus sebesar Rp. 60.829.972, dan bertambahnya SHU 

tahun  berjalan  sebesar  Rp.  1.374.090.  Sedangkan  penggunaan  modal  kerja 

terbesar adalah untuk keperluan penambahan inventaris sebesar Rp. 231.867.552. 

Selain itu penggunaan modal kerja yang lain juga digunakan untuk penambahan 

bangunan sebesar Rp. 8.475.000, penambahan penyertaan sebesar Rp. 57.822.929, 

pembayaran simpanan pokok sebesar Rp. 695.000, dan pembayaran SHU yang 

belum  dibagi  sebesar  Rp.  7.114.235.  Sehingga  modal  kerja  mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 119.256.331.



SUMBER MODAL KERJA :
1. SHU Tahun Berjalan Rp. 3.626.529

2. Berkurangnya Bangunan Rp. 16.244.850

3. Depresiasi Inventaris Rp. 70.977.575

4. Depresiasi Kendaraan Rp.   17.385.000

5. Bertambahnya Simpanan Pokok Rp. 1.290.000

6. Bertambahnya Simpanan Wajib Rp. 280.361.584

7. Bertambahnya Cadangan Koperasi Rp.        210.464.006  

Total Sumber Modal Kerja Rp. 600.349.544

PENGGUNAAN MODAL KERJA
1. Penambahan Inventaris Rp. 231.867.552

2. Depresiasi Bangunan Rp. 4.726.219

3. Penambahan Penyertaan Rp. 27.893.725

4. Pembayaran Cadangan Khusus Rp. 12.105.642

5. Pembayaran SHU yang belum dibagi Rp.          29.547.709  

Total Penggunaan Modal Kerja Rp.       132.544.304  
Kenaikan Modal Kerja Rp. 467.805.240

Tabel 4.11

KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang
Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja (dalam Rupiah)

31 Desember 2006 dan 2007

Sumber : KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang (data diolah)

Dari laporan sumber dan penggunaan modal kerja tahun 2006 dan 2007 di 

atas  dapat  dianalisis  bahwa  sumber  modal  kerja  terbesar  berasal  dari 

bertambahnya  simpanan  wajib  koperasi  sebesar  Rp.280.361.584.  Selain  itu 

sumber modal kerja yang lain juga berasal dari berkurangnya bangunan sebesar 

Rp.16.244.850, depresiasi inventaris sebesar Rp.70.977.575, depresiasi kendaraan 

sebesar  Rp.17.385.000,  bertambahnya  simpanan  pokok  sebesar  Rp.1.290.000, 

bertambahnya  cadangan  koperasi  sebesar  Rp.210.464.006,  dan  bertambahnya 

SHU tahun berjalan sebesar Rp.3.626.529. Sedangkan penggunaan modal kerja 



terbesar  adalah  digunakan  untuk  keperluan  penambahan  inventaris  sebesar 

Rp.231.867.552.  Selain  itu  penggunaan modal  kerja  yang  lain  juga  digunakan 

untuk  keperluan  penambahan  penyertaan  sebesar  Rp.27.893.725,  depresiasi 

bangunan  sebesar  Rp.4.726.219,  pembayaran  cadangan  khusus  sebesar  Rp. 

12.105.642  dan  pembayaran  SHU  sebesar  Rp.  7.114.235  yang  belum  dibagi. 

Sehingga modal kerja koperasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 467.805.240.

e. Analisa Laporan Keuangan dengan Rasio Net Profit Margin

Rasio net profit margin adalah keuntungan penjualan setelah menghitung 

seluruh biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini menunjukkan perbandingan laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan. Perhitungan rasio net profit margin yaitu:

Net profit margin = Laba bersih sesudah pajak
       Penjualan

Net profit margin tahun 2005 =  809.328.619    = 7,13%
  11.340.492.936

Net profit margin tahun 2006 =  810.702.709    = 8,06%
  10.053.653.121

Net profit margin tahun 2007 =  814.329.238    = 7,86%
  10.349.984.158

Rata-rata net profit margin    = 7,68%

Dari data rasio  net profit margin di atas menunjukkan bahwa  net profit  

margin koperasi  masih  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2005  sebesar  7,13%, 

tahun 2006 sebesar 8,06%, dan tahun 2007 sebesar 7,86% dengan rata-rata pada 3 

tahun tersebut sebesar 7,68%.



4.2.1. Pembahasan

Dari hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja di atas maka dapat 

diketahui  bahwa dari  tahun  2005  sampai  tahun  2007  modal  kerja  mengalami 

peningkatan terus menerus, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada laporan sumber dan penggunaan modal kerja KPRI RSSA Malang 

tahun  2005-2006  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  sumber  dan 

penggunaan modal  kerja selama periode tersebut.  Adapun sumber  modal  kerja 

tersebut  antara  lain  diperoleh  dari  adanya  kenaikan  pada  depresiasi  bangunan, 

depresiasi  inventaris,  depresiasi  kendaraan,  simpanan  wajib,  cadangan  khusus, 

cadangan koperasi, dan SHU tahun berjalan. Kenaikan depresiasi bangunan dan 

depresiasi  inventaris  dikarenakan  oleh  penambahan  bangunan  dan  inventaris 

dengan  penambahan  tersebut  maka  otomatis  depresiasi  akan  bertambah  pula, 

sedangkan depresiasi kendaraan dikarenakan oleh umur kendaraan yang semakin 

lama maka depresiasi  akan semakin  bertambah besar.  Bertambahnya  simpanan 

wajib dikarenakan oleh bertambahnya anggota koperasi. Bertambahnya cadangan 

khusus dan cadangan koperasi dalam sumber modal kerja pada periode 2005-2006 

disebabkan pada tahun 2005 kebutuhan operasional koperasi tidak menggunakan 

kedua  cadangan  tersebut.  Pada  tahun  2006  terjadi  kenaikan  nilai  SHU  tahun 

berjalan  disebabkan  adanya  kenaikan  laba/SHU  KPRI  RSSA  Malang  bersih 

sebesar Rp. 1.374.090 dari yang tahun 2005 sebesar Rp. 809.328.619 dan tahun 

2006 sebesar Rp. 810.702.709. Berdasarkan  sumber-sumber modal kerja yang 

dijelaskan di  atas  diperoleh total  sumber  modal  kerja pada periode  2005-2006 

sebesar Rp. 486.034.995.



Modal  kerja  KPRI  RSSA Malang  periode  2005-2006 digunakan  untuk 

penambahan  bangunan,  penambahan  inventaris,  penambahan  penyertaan, 

pembayaran  simpanan  pokok,  dan  pembayaran  SHU  yag  belum  dibagi. 

Penambahan  bangunan  dimaksudkan  koperasi  untuk  melakukan  investasi  pada 

aktiva  tetap  dan  untuk  mengimbangi  jumlah  aktiva  lancar  yang  ada.  Untuk 

penambahan  inventaris,  KPRI  RSSA Malang  melakukan  pengadaan  inventaris 

untuk keperluan operasional koperasi yang semakin meningkat. Adanya rutinitas 

tahunan  KPRI  RSSA  Malang  dalam  melakukan  investasi  ke  PKPRI  (Pusat 

Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia)  dan  jumlah  yang  disertakan  tiap  tahun 

selalu  bertambah  mengakibatkan  penambahan  pada  nilai  penyertaan.  Adanya 

pengurangan anggota KPRI RSSA Malang misalnya karena meninggal dunia atau 

ingin tidak lagi menjadi anggota koperasi  mengakibatkan KPRI RSSA Malang 

melakukan pembayaran simpanan pokok. Pembayaran SHU yang belum dibagi 

merupakan kewajiban dari KPRI RSSA Malang untuk membayarkan SHU yang 

diperoleh. Berdasarkan penggunaan modal kerja yang dijelaskan di atas diperoleh 

total penggunaan modal kerja pada periode 2005-2006 sebesar Rp.366.778.664.

Dari  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja  tersebut  maka  dapat  dilihat 

bahwa  sumber  pendanaan  terbesar  berasal  dari  modal  sendiri  atau  ekuitas 

koperasi. Artinya koperasi mampu mendanai kebutuhan penggunaan modal kerja 

dengan baik tanpa melakukan hutang jangka panjang. Disimpulkan  modal kerja 

KPRI  RSSA  Malang  periode  2005-2006  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp. 

119.256.331. Hal ini dikarenakan sumber modal kerja dapat melebihi kebutuhan 

untuk penggunaan modal kerja



Pada laporan sumber dan penggunaan modal kerja tahun 2006-2007 dapat 

diketahui bahwa terdapat beberapa sumber dan penggunaan modal kerja selama 

periode  tersebut.  Adapun  sumber  modal  kerja  tersebut  diperoleh  dari 

berkurangnya  bangunan,  depresiasi  inventaris,  depresiasi  kendaraan, 

bertambahnya  simpanan  pokok,  bertambahnya  simpanan  wajib,  bertambahnya 

cadangan koperasi, dan bertambahnya SHU tahun berjalan. Pada awal berdirinya 

KPRI  RSSA Malang  terdapat  kesepakatan  bahwa hak kepemilikan  lahan  atau 

tanah  yang  digunakan  oleh  KPRI  RSSA  Malang  dipegang  oleh  pihak  RSSA 

Malang  dan  KPRI  hanya  memperoleh  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Hal 

tersebut mengakibatkan KPRI RSSA harus membayar sewa lahan pada RSSA dan 

apabila  pihak  RSSA Malang melakukan  renovasi  pada  bangunan KPRI,  maka 

bagian bangunan yang direnovasi tersebut akan menjadi hal milik RSSA Malang, 

sehingga nilai bangunan KPRI RSSA Malang menjadi berkurang. Bertambahnya 

depresiasi  inventaris  disebabkan  KPRI  RSSA Malang  melakukan  penambahan 

inventaris kembali sehingga nilai depresiasi inventaris juga ikut bertambah. Umur 

kendaraan  yang  semakin  lama  menyebabkan  penambahan  nilai  depresiasi 

kendaraan.  Bertambahnya  simpanan  pokok  disebabkan  oleh  anggota  koperasi 

yang  bertambah.  Kebijakan  KPRI  RSSA  Malang  yang  pada  tahun  2006 

menaikkan  iuran  wajib  menyebabkan  nilai  iuran  wajib  menjadi  bertambah. 

Bertambahnya cadangan koperasi karena biaya-biaya operasional telah tercukupi 

sehingga tidak mengurangi cadangan koperasi, penambahan tersebut karena ada 

sebagian dari kas yang dipidahkan untuk cadangan koperasi. Bertambahnya SHU 

tahun  berjalan  disebabkan  SHU  bersih  koperasi  pada  tahun  2007  mengalami 

peningkatan  dari  tahun  2006.  Berdasarkan   sumber-sumber  modal  kerja  yang 



dijelaskan di  atas  diperoleh total  sumber  modal  kerja pada periode  2006-2007 

sebesar Rp. 600.349.544.

Modal  kerja  KPRI  RSSA  Malang  periode  2006-2007  antara  lain 

digunakan  untuk  penambahan  inventaris,  depresiasi  bangunan,  penambahan 

penyertaan,  pembayaran  cadangan  khusus,  dan  pembayaran  SHU  yang  belum 

dibagi.  Penambahan  inventaris  dimaksudkan  untuk  mencukupi  kebutuhan 

operasional  KPRI  RSSA  Malang  yang  semakin  meningkat.  Berkurangnya 

depresiasi  bangunan disebabkan  oleh  nilai  bangunan yang  berkurang  sehingga 

nilai  depresiasi  bangunan  juga  ikut  turun  sehingga  hal  tersebut  dimasukkan 

sebagai  penggunaan  modal  kerja.  Rutinitas  tahunan  koperasi  yang  melakukan 

investasi jangka panjang ke PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) 

dan  jumlah  yang  disertakan  tiap  tahun  selalu  bertambah  menyebabkan  nilai 

penyertaan  bertambah.  Pembayaran  cadangan  khusus  dikarenakan  terdapat 

pemakaian  untuk  keperluan  cadangan  pengembangan  usaha,  cadangan  tujuan 

resiko, dan modal perumahan. Pembayaran SHU yang belum dibagi karena hal ini 

merupakan kewajiban dari KPRI RSSA Malang untuk membayarkan SHU yang 

diperoleh sehingga pada akhir periode SHU yang belum dibagi sudah berjumlah 

Rp. 0.  Berdasarkan penggunaan modal  kerja  yang  dijelaskan di atas  diperoleh 

total penggunaan modal kerja pada periode 2005-2006 sebesar Rp. 132.544.304.

 Pada laporan sumber dan penggunaan modal kerja tersebut maka dapat 

dilihat bahwa sumber pendanaan terbesar berasal dari modal sendiri atau ekuitas 

koperasi.  Disimpulkan  modal  kerja  KPRI  RSSA  Malang  periode  2005-2006 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 467.805.240. Artinya koperasi mampu mendanai 

kebutuhan penggunaan modal kerja dengan baik tanpa melakukan hutang jangka 



panjang. Hal ini juga disebabkan sumber modal kerja dapat melebihi kebutuhan 

untuk penggunaan modal kerja.

Berdasarkan penjelasan mengenai sumber dan penggunaan modal kerja di 

atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2005 sampai 2007 sumber pendanaan 

modal  kerja  koperasi  terbesar  berasal  dari  ekuitas  atau  modal  sendiri. 

Disimpulkan bahwa koperasi mampu mengelola dan mendanai kebutuhan modal 

kerjanya  dengan baik.  Pada  jumlah  modal  kerja,  terjadi  kenaikan  modal  kerja 

secara terus menerus, yaitu pada tahun 2005-2006 sebesar Rp. 119.256.331 dan 

pada  tahun  2006-2007  sebesar  Rp.  467.805.240.  Keadaan  tersebut  jika 

dihubungkan dengan rasio net profit margin yang masih kecil yaitu dengan rata-

rata pada periode 2005-2007 sebesar 7,68%, maka menunjukkan bahwa koperasi 

masih  kurang  optimal  dalam  menggunakan  modal  kerja  yang  ada  untuk 

memperoleh laba, sehingga dari sumber modal yang ada lebih dioptimalkan dalam 

penggunaan modal kerja tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dari mana KPRI Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Saiful Anwar Malang memperoleh sumber modal dan dalam 

menggunakan  sumber  modal  kerja  tersebut  dalam  upaya  meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Berdasarkan permasalahan yang ada dan pembahasan 

dari  hasil  analisa  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja  diperoleh  kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Sumber modal kerja  KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang 

pada  tahun  2005-2006  antara  lain  diperoleh  dari  adanya  kenaikan  pada 

depresiasi bangunan, depresiasi inventaris, depresiasi kendaraan, simpanan 

wajib, cadangan khusus, cadangan koperasi, dan SHU tahun berjalan. Pada 

tahun  2006-2007  sumber  modal  kerja  diperoleh  dari  berkurangnya 

bangunan,  depresiasi  inventaris,  depresiasi  kendaraan,  bertambahnya 

simpanan  pokok,  bertambahnya  simpanan  wajib,  bertambahnya  cadangan 

koperasi, dan bertambahnya SHU tahun berjalan.

2. Penggunaan sumber modal kerja pada KPRI Rumah Sakit Umum dr. Saiful 

pada tahun 2005-2006 antara lain digunakan untuk  penambahan bangunan, 

penambahan  inventaris,  penambahan  penyertaan,  pembayaran  simpanan 

pokok,  dan  pembayaran  SHU  yag  belum  dibagi. Pada  tahun  2005-2006 

penggunaan sumber modal kerja antara lain digunakan untuk  penambahan 

inventaris,  depresiasi  bangunan,  penambahan  penyertaan,  pembayaran 

cadangan khusus, dan pembayaran SHU yang belum dibagi.



3. Pada jumlah modal kerja, terjadi kenaikan modal kerja secara terus menerus, 

yaitu pada tahun 2005-2006 sebesar Rp. 119.256.331 dan pada tahun 2006-

2007  sebesar  Rp.  467.805.240.  Dari  keadaan  tersebut  jika  dihubungkan 

dengan rasio net profit margin yang masih kecil yaitu dengan rata-rata pada 

periode  2005-2007  sebesar  7,68%,  maka  menunjukkan  bahwa  koperasi 

masih  kurang  optimal  dalam menggunakan  modal  kerja  yang  ada  untuk 

memperoleh laba.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada KPRI 

Rumah  Sakit  dr.  Saiful  Anwar  Malang pada  periode  2005-2007 dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPRI Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang

Sebaiknya  pihak  KPRI  Rumah  Sakit  dr.  Saiful  Anwar  Malang  lebih 

mengoptimalkan  penggunaan  modal  kerja  yang  ada.  Misalnya  dengan 

meniadakan  unit  yang  kurang  terkait  dengan  kegiatan  rumah  sakit,  karena 

kurang memberikan keuntungan misalnya pada unit jasa rental mobil. Karena 

hal tersebut akan membuat tidak efisien dalam pengelolaan modal kerja yang 

ada  yang  akan mempengaruhi  tingkat  profitabilitas  KPRI Rumah  Sakit  dr. 

Saiful  Anwar  Malang.  Sedangkan  untuk  pengembangan  usaha  lebih 

dikembangkan  pada  usaha  yang  terkait  dengan  keperluan  keluarga  pasien, 

misalnya kantin 24 jam.

2. Bagi Kreditur.

Kreditur  harus  memperhatikan  pengelolaan  sumber  dan  penggunaan modal 

kerja  yang  ada  sebelum  memberikan  pinjaman.  Keterangan  tersebut 



merupakan gambaran dari perusahaan sehingga risiko yang dihadapi kreditur 

dapat diminimalisir.

3. Bagi Peneliti selanjutnya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

peneliti  memberikan  saran  untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  periode 

penelitian yang digunakan ditambah sehingga menghasilkan informasi yang 

lebih mendukung, sehingga nantinya diharapkan hasil dan kesimpulan yang 

diperoleh lebih sempurna.
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