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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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, efisien dan efektif.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, perusahaan selalu memerlukan

dana, baik untuk membiayai maupun membelanjai kegiatan operasional sehari-

hari. Dimana 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

(2006:62), modal kerja (capital working) yang kadang disebut modal kerja bruto

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

Modal kerja merupakan faktor utama penggerak operasional perusahaan,

dimana lebih dari separuh jumlah aktiva perusahaan adalah aktiva lancar yang

merupakan unsur modal kerja. Pengelolaan dan penggunaan modal kerja secara

efektif merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pencapaian laba bersih

secara optimal. Pengelolaan modal kerja meliputi pengelolaan masing-masing pos
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aktiva lancar dan hutang lancar sehingga jumlah net working capital yang

diinginkan tetap dapat dipertahankan.

Net working capital adalah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:62) yang akan dibicarakan disini

adalah kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang dan persediaan. Masing-

masing pos tersebut harus dikelola secara baik dan efisien untuk dapat

mempertahankan likuiditas perusahaan dan pada saat yang sama, jumlah dari

masing-masing pos tersebut tidak terlalu besar. Pos-pos utama dalam hutang

lancar meliputi hutang usaha, hutang surat-surat berharga, dan biaya-biaya yang

masih harus dibayar. Masing-masing pos hutang lancar tersebut harus dikelola

dengan baik untuk menjamin bahwa sumber-sumber modal yang jangka pendek

tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan sebaik mungkin.

Pengelolaan dana merupakan aktivitas utama dari bagian keuangan

perusahaan. Para manajer bertanggung jawab atas perencanaan bagaimana sumber

dana diperoleh,apakah sumber tersebut dari modal sendiri ataukah dari penjualan

aktiva tetap. Selain itu, manajer keuangan harus mengetahui dan bertanggung

jawab terhadap kapan dana tersebut akan dipergunakan. Setiap keputusan manajer

tidak berdasarkan pada perkiraan saja, namun mempunyai aturan-aturan sehingga

dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam mengendalikan sumber-

sumber penggunaan dana oleh perusahaan.

Menurut Eugene Brigham dan Joel Houston (2006 : 62), dalam kebijakan

modal kerja (Working Capital Policy) melibatkan dua pertanyaan mendasar yaitu

pertama, berapakah jumlah aktiva lancar yang harus dimiliki perusahaan, baik
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secara total maupun untuk masing-masing akun tertetu, 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 diterapkan baik pada Badan Usaha Miliki

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Salah satu sektor jasa

yang mampu bangkit dan bertahan hingga saat ini adalah jasa konsultan. Hal ini di

karenakan mulai banyaknya pembangunan infrastuktur di Indonesia, seperti jalan

raya, jalan tol, perumahan, pelabuhan,pusat perbelanjaan, irigasi, sehingga

kebutuhan akan konsultan supervisi terus meningkat seiring dengan peningkatan

laju pembangunan. Selain itu, wilayah Indonesia yang luas dan besarnya jumlah

penduduk yang beberapa periode ini sering dilanda bencana alam menyebabkan

tingginya tingkat perbaikan infrastuktur, penelitian kemasyarakatan, serta

pemberdayaan masyarakat juga merupakan faktor pendukung lain yang dapat

menyebabkan luasnya jangkauan jasa konsultan tersebut.

Berdasarkan data INKINDO (ikatan konsultan Indonesia) diperolah

informasi bahwa anggota INKINDO berjumlah 6.800 perusahaan dengan jumlah

karyawan 15 sampai 600 orang per perusahaan yang tersebar di seluruh nusantara

(htpp://www2.kompas.com/kompas-cetak/0611/13/ekonomi/3094902.htm).

Tercatat jumlah total anggota inkindo Sumatera Barat mencapai 128 perusahaan

sedangkan untuk Sumatera Utara mencapai 170 perusahaan.(http://inkindo-

sumbar.or.id/mod.php?mod=anggota). Dari data tersebut juga diketahui bahwa

terdapat 421 perusahaan anggota INKINDO Jawa Timur yang tersebar di 37

http://inkindo-
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Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, dengan 42 perusahaan konsultan berada di

kota Malang dan 205 berada di kota Surabaya. Dari jumlah itu sebanyak 70%

diantaranya menggarap proyek-proyek di lingkungan Departemen Pekerjaan

Umum, selebihnya milik swasta, dengan anggaran di Departemen PU sebesar Rp

36,1triliun untuk tahun 2008

(htpp://titussipiluwks05.wordpress.com/2009/03/30/sejarah-dan-estetikainkindo).

Tingkat pertumbuhan jasa konsultan yang sangat tinggi membuat tingkat

persaingan yang semakin ketat antar penyedia jasa konsultan. Untuk

mempertahankan kelangsungan hidupnya sebuah jasa konsultan harus dapat

berkompetisi dengan konsultan-konsultan kompetitor lain yang memberikan

layanan serupa. Sebuah konsultan dikatakan berhasil memenangkan kompetisi

bisnisnya jika mampu memberikan jasa layanan konsultasi yang lebih baik dari

para kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasi diri dengan perubahan

lingkungannya. Perubahan lingkungan yang menciptakan berbagai ancaman harus

dapat diubah oleh konsultan menjadi suatu peluang usaha yang menguntungkan.

Dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat antar konsultan,

konsultan dituntut mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan tersebut bisa

dari segi keuangan konsultan, khususnya pengelolaan modal kerja, maka

manajemen atau pengurus konsultan dalam menjalankan usahanya harus selalu

memperhatikan masalah modal kerja karena berkaitan dengan operasional sehari-

hari. Kesalahan pengambilan keputusan dalam manajemen modal kerja

menimbulkan kesulitan dalam kegiatan operasional konsultan. Oleh karena itu,

dalam perusahaan konsultan diperlukan adanya suatu analisis, yaitu analisis
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sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal

kerja sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap konsultan

seperti stuktur internal perusahaan, komisaris atau pemegang saham misalnya.

Menurut Bambang Riyanto (2001:345), maksud utama dari analisa

tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana

kebutuhan dan tersebut dibelanjai. Dengan kata lain, dari penggunaan analisis

aliran dana tersebut akan dapat diketahui dari aman datangnya dana dan untuk apa

dana itu di gunakan.

Analisa sumber dan penggunaan modal kerja berkaitan dengan laporan

modal kerja. Laporan perubahan modal kerja akan memberikan gambaran tentang

bagaimana manajemen perusahaan mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya.

Modal kerja akan berubah apabila aktiva lancar dan hutang lancar berubah,

sedangkan sebab perubahan tersebut (sumber atau penggunaan dana) dapat

diketahui dengan menganalisa perubahan yang terjadi dalam skor non current

(aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis

Efisiensi Pengelolaan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja pada

Perusahaan Konsultan Supervisi (Studi Kasus pada PT Amythas Experts &

Associates periode 2005-2007)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat dirumuskan tentang masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah efisiensi pengelolaan sumber dan penggunaan modal

kerja pada PT Amythas Experts & Associates periode 2005-2007?

1.3 Batasan Masalah

Terdapat dua konsep atau definisi atas analisa 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 analisis efisiensi

pengelolaan sumber dan penggunaan dana dalam arti modal kerja pada PT

Amythas Experts & Associates periode 2005-2007.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian

adalah :

1. Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan sumber dan penggunaan modal

kerja pada PT Amythas Experts & Associates periode 2005-2007.
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil 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 untuk menghasilkan modal kerja yang optimal.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi

pengembangan literature dan menambahkan referensi tentang kebijakan

sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan, sehingga dapat

dijadikan sebagai acuan dan penelitaian sejenis selanjutnya.
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BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

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

dengan judul “Analisis Sumber dan Penggunaan laba 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. 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 analisis

kualitatif dengan menginterpretasikan 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 kerja tersebut. Analisa

data menggunakan  analisa kuantitatif dengan menyusun neraca perbandingan

tahun 2003 – 2005, analisa laporan sumber dan penggunaan modal kerja tahun
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2003 – 2005 serta analisis rasio-rasio keuangan. Kesimpulan yang dapat diambil

adalah bawah KPRI cukup berhasil dalam mengelola modal kerjanya terbukti

dalam 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

pengenadalian biaya yang kurang baik.

Dari kedua penelitian diatas, terdapat persamaan tujuan dengan penelitian

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

penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis

data berupa analisis kuantitatif, dengan cara menyusun neraca perbandingan tahun

2005 – 2007, analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja tahun 2005 –

2007. namun juga terdapat perbedaan antara kedua penelitian di atas dengan

penelitian ini, yaitu pada penggunaan obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini

adalah PT Amythas Experts & Associates periode 2005-2007.

2.2 Konsultan

2.2.1.Definisi konsultan

Menurut H.L Shenson dalam Imam Soeharto (2001:397) adalah

“perorangan atau perusahaan yang memiliki keahlian, kecakapan serta

bakat khusus dan tersedia bagi yang memerlukan (klien), dengan imbalan

sejumlah upah. Konsultan profesional memberikan nasihat dan seringkali

membantu melaksanakan nasihat tersebut dengan dan untuk klien”.
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Dari data diatas terlihat bahwa konsultan menyediakan jasa dalam bentuk

keahlian, dan seringkali dilanjutkan dengan pekerjaan atau kegiatan yang

merupakan implementasi dari nasihat yang diberikan sampai membuahkan hasil

yang nyata.

Jasa konsultasi, dalam terminologi bisnis, adalah memberikan advice

kepada klien dengan imbalan sejumlah fee tertentu. Klien adalah perusahaan atau

badan yang membutuhkan advice dan skill yang dimiliki oleh konsultan atas

permasalahan yang sedang mereka hadapi. Perusahaan klien biasanya

membutuhkan expertise dan perspektif outsider yang dimiliki oleh konsultan.

(http://nofieiman.com/2006/09/apa-itu-jasa-konsultan).

2.2.2 Sejarah dan Perkembangan Jasa Konsultan

Konsultan pertama adalah Arthur D. Little yang mendirikan usahanya pada

tahun 1886 di Cambridge, Massachusets. Beliau memberikan bantuan teknis

(engineering) kepada kliennya. Perusahaan tersebut kini telah mengalami

kebangkrutan. Booz Allen Hamilton kemudian mendirikan perusahaan dengan

struktur serupa di awal abad 20.

Kemudian pada tahun 1926, seorang professor dari Universitas Chicago,

James McKinsey, mendirikan perusahaan “accounting and engineering advisors”

yang memperkenalkan pendekatan dan framework yang berbeda. Ia tidak

merekrut insinyur tradisional, melainkan eksekutif berpengalaman yang di-

training dengan seperangkat analisis dan pengetahuan yang kontemporer di masa

itu, meliputi strategi, kebijakan, goal, organisasi, prosedur, facilities, dan

personnel.

http://nofieiman.com/2006/09/apa-itu-jasa-konsultan
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2.2.3. Bentuk Usaha Konsultan

Dari definisi di atas, bentuk usaha konsultasi dibedakan menjadi dua

bentuk, yaitu (Iman Soeharto,2001:398):

1. Konsultan Perorangan

Seringkali dijumpai keadaan dimana diperlukan bantuan oleh seseorang

atau dua tenaga ahli untuk membantu memecahkan masalah yang

sedang di hadapi. Untuk maksud tersebut, langkah yang diambil adalah

menghubungi lansung pihak yang dianggap mempunyai cukup

kemampuan untuk menangani masalah tersebut. Keuntungan sistem ini

adalah waktu yang diperlukan dari negoisasi hingga tanda tangan

kontrak relatif lebih cepat.

2. Perusahaan Konsultan

Pada perusahaan konsultan tenaga-tenaga ahli ahli dihimpun dalam

suatu wadah organisasi. Wadah inilah yang mengorganisir, mengatur,

mengerjakan serta memberi dukungan teknis dan administrasi yang

berpusat pada home office. Perusahaan konsultan akan menandatangani

kontrak untuk menyediakan jasa konsultasi kepada klien, yang termuat

dalam dokumen kerangka acuan ( Term Of Reference-TOR). Kontrak

ini merupakan komitmen antar perusahaan untuk menyelesaikan

kewajiban dan tugas dari segi jadwal, mutu, dan biaya.
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2.2.4.Jenis-jenis Konsultan

1. Strategy Consulting

Kata kuncinya adalah membantu eksekutif senior untuk memahami dan

menghadapi tantangan strategis perusahaan mereka. Biasanya, konsultan

ini bekerja bersama manajemen senior dalam merumuskan strategi dan

rencana jangka panjang. Beberapa hanya memberikan rekomendasi dan

melakukan presentasi, akan tetapi, sebagian yang lain juga dituntut untuk

stick around selama proses implementasi.

2. Operations Consulting

Konsultan ini memiliki ciri khas generally assist in assuring

implementation of their suggestions. Konsultan ini berfokus pada proses

internal klien seperti distribusi, produksi, order fulfillment, atau customer

service.

3. Human Resources (HR) Consulting

Adalah konsultan yang memfokuskan diri pada upaya-upaya untuk

memaksimumkan value SDM perusahaan dengan menempatkan the right

people with the right skills in the right roles.

4. Information Technology (IT) Consulting

Konsultan ini menangani permasalahan bisnis yang kental dengan isu-isu

teknis dari sistem/teknologi informasi. Mereka bertanggung jawab mulai

dari proses analisis, desain, hingga impelementasi sistem, untuk

memastikan solusi tersebut align dengan proses bisnis mereka.
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5. E-Consulting

Adalah konsultan yang concern pada permasalahan yang terkait dengan e-

business dan e-commerce dalam skala yang luas. E-business biasanya me-

refer pada kegiatan bisnis yang dijalankan secara online, sementara e-

commerce umumnya merupakan kegiatan yang melibatkan transfer unit

moneter melalui media elektronik/internet.

6. Boutique Consulting Firms

Konsultan ini hanya terfokus pada industri tertentu, fungsi bisnis tertentu,

atau menggunakan metodologi tertentu. Perkerjaan yang ditangani pun

sangat spesifik, misalkan membantu Departemen BUMN untuk menyusun

struktur privatisasi dan membuka tender, melakukan turnaround sebuah

perusahaan telekomunikasi yang mengalami kesulitan keuangan dan

terancam bangkrut, atau melakukan process reengineering pada

perusahaan otomotif dalam membuat implementasi standar bagi

suppliernya.

7. Internal Consulting Firms

internal consulting atau, dalam beberapa kasus, corporate strategy atau

strategic planning merupakan konsultan yang buat dan dimiliki oleh

perusahaan sendiri serta tidak terikat kontrak dengan pihak manapun.
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2.2.5 Aktivitas konsultan

Konsultan melakukan pekerjaan seperti berkut:

1.Pitching

Intinya adalah menjual dan menawarkan jasa. Kegiatan ini bisa berupa

menyiapkan dokumen dan meriset klien yang prospektif, menulis proposal,

atau melakukan presentasi (sales pitch) kepada calon klien.

2.Research

Menjalankan riset sekunder terhadap klien dan industri terkait dengan

menggunakan sumberdaya internal maupun sumber-sumber luar.

Melakukan interview mengenai kebutuhan klien dan mendapatkan

pemahaman mengenai proses bisnis perusahaan. Memfasilitasi group

discussion tentang isu bisnis yang dihadapi perusahaan klien.

3. Analisis

Melakukan analisis dari data yang telah diperoleh dan model yang telah

disusun. Membantu menyusun rekomendasi yang diperlukan.

4. Reporting

Membantu klien dan menunjukkan temuan serta rekomendasi yang telah

dibuat berdasarkan pengamatan dan analisis kasus (proyek).

5. Implementasi

Berperan sebagai project manager yang memastikan jalannya

implementasi secara benar dalam setiap fase. Melakukan eksekusi dalam
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integrasi sistem dan menguji sistem yang direkomendasikan (untuk IT

consulting firm). Melakukan dokumentasi dan finalisasi setelah project

terselesaikan.

6. Administrasi

Bekerja dalam tim riset internal perusahaan ketika tidak sedang terlibat

dalam project. Mengisi form untuk time tracking dan expense reports.

Menulis publikasi atau hasil temuan dalam buku/jurnal.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Myer dalam Munawir (2007:5) yang dimaksud dengan laporan

keuangan adalah:

“Dua daftar yang disusun akuntan pada akhir periode untuk suatu

perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi

keuangan dan daftar pendapatan atau rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir

ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk

menambahkan daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba

ditahan)”.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002: 2) dinyatakan bahwa :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam

berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus
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dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan

bagian integral dari laporan keuangan.”

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam

Standar Akuntansi Keuangan (2002:4) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisis keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bernanfaat bagi sejumlah

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Menyediakan informasi mengenai apa yang telah dilakukan manajemen

(stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumbaer daya yang

telah diberdayakan kepadanya.

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Baridwan (2008:17) adalah

untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada

manajemen oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu, laporan keuangan juga

digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan laian sebagai laporan kepada pihak-

pihak di luar perusahaan.

2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan.

Menurut Mamduh dan abdul Halim (2003:12-20) secara umum 3 bentuk

laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh suatu perusahaan adalah:

1. Neraca, adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan

kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang meliputi asset

(sumber daya) perusahaan dan klaim atas asset tersebut (meliputi hutang dan

saham sendiri).
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2. Laporan rugi-laba, adalah laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu

tertentu.

3. Laporan aliran kas, adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi aliran

kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode.

2.3.4. Pemakai Laporan Keuangan.

Menurut Munawir (2007:2) pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

posisi maupun perkembangan suatu perusahaan adalah:

1. Pemilik perusahaan

Dalam hal ini pemilik perusahaan sangat membutuhkan laporan keungan,

karena dengan laporan keuangan tersebut pemilik perusahaan akan dapat

menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya.

2. Manajer atau pimpinan perusahaan

Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaan, manajer akan dapat

menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan, dan

menentukan kebijaksanaan yang lebih baik. Selain dapat digunakan untuk

mempertanggung jawabkan kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang

telah diberikan kepadanya, lapoaran keuangan akan dapat digunakan oleh

manajemen untuk:

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan

b. Untuk menentukan/mengukur efisuensi tiap-tiap bagian, proses atau

produksi serta untuk menentukan keuntungan ynag dapat dicapai oleh

perusahaan yang bersangkutan.

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

wewenang dan tanggung jawab.
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d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijakan atau prosedur yang

baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

3. Para investor

Laporan keuangan dibutuhkan oleh para investor sebab mereka sangat

berkepentingan terhadap prospek keuntungan dan perkembangan perusahaan di

masa depan, untuk mengetahui jaminan investasi, dan mengetahui kondisi

kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut.

4. Para kreditur dan bankers

Laporan keuangan suatu perusahaan diperlukan oleh para kreditur dan

bankers, sebab melalui penganalisaan laporan keuangan perusahaan tersebut,

mereka dapat mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan

kredit dari suatu perusahaan

5. Pemerintah

Di mana perusahaan tersebut berdomisili, sangat berkepentingan dengan

laporan keuangan perusahaan tersebut, disamping untuk menentukan besarnya

pajak yang harus ditanggung, laporan keuangan juga diperluakan oleh Biro

Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk

dasar perencanaan pemerintah.

2.4. Modal

2.4.1. Pengertian Modal

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

digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.

Sedangkan menurut 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.
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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
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kerugian itu belum ditutup maka selama itu pula perusahaan tidak

diperbolehkan membayar deviden.

b. Saham Preferen

Saham preferen merupakan saham yang disertai dengan preferensi

tertentu di atas 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).
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2.5.  Modal Kerja

2.5.1.  Pengertian Modal Kerja

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2006:62), “Modal kerja

(capital working) yang 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 new 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 waktu yang

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

perusahaan dalam mengelola kebutuhan modal kerjanya sehingga terhindar dari

risiko yang akan terjadi.
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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 memerlukan aktiva yang sekali

berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana dana yang tertanam

di dalamnya 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

membiaya 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).
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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.

Sedangkan modal kerja menurut Ridwan Sudjaja dan Inge Barlian

(2003:187) modal kerja yaitu :

“modal kerja yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang

berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu

usaha, atau modal kerja adalah kas/bank, surat-surat berharga yang mudah

diuangkan (misalnya giro, cek, deposito), piutang dagang, persediaan yang

tingkat perputarannya tidak melebihi 1 tahun atau jangka waktu operasi

normal perusahaan”.

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 jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran

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

menguntungkan bagi perusahaan, di samping memungkinkan bagi perusahaan
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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 dari

aktiva lancar.

2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat

pada waktunya.

3. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan

memungkinkan 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 untuk memberikan syarat kredit yang lebih

menguntungkan kepada para pelanggannya.

6. Memungkinkan perusahaan untuk 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, karena modal kerja yang

dibutuhkan oleh 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
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4. Syarat penjualan

5. Tingkat perputaran persediaan

Di samping 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, dan 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:
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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, perusahaan 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.
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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
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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.  Analisis 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
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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 invesasi 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
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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

berlebihan).

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. Di samping 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) di samping 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) penggunaan-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.
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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 beradar, atau adanya penurunan hutang

jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva lancar.

6. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk

kepentingan pribadinya 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 persediaan bertambah dalam jumlah

yang sama, kedua-duanya adalah aktiva lancar.
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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 uatu bentuk piutang 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.
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Pertanyaan tersebut seperti:

1. Apa yang menyebabkan perubahan posisi modal kerja?

2. Berapa modal kerja yang 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 bagaimanakah perusahaan membiaya

ekspansinya?

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).
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Penyajian laporan tentang perubahan modal kerja memerlukan adanya

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

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 bakwa 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 dalam

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. Efisiensi Modal Kerja

Suatu perusahaan akan dapat mencapai tujuannya jika dapat mengelola

modal kerja secara efisien. Yang dimaksud efisiensi adalah merupakan tindakan

untuk mencapai tujuan hasil yang sebaik-baiknya, dengan kata lain efisiensi
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dalam suatu perusahaan adalah suatu perbandingan antara hasil yang diperoleh

dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Menurut

pendapat yang dikemukakan oleh Handoko (2001:7) bahwa pengertian efisiensi

adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini

merupakan konsep matematik, atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran

(output) dan masukan (input).

Sedangkan pernahaman efisiensi dalam hubungannya dengan dana

perusahaan dikemukakan oleh Riyanto (2001:4) yaitu sebagai berikut:

“Fungsi penggunaan dana harus dilakukan secara efisisen. Ini berarti bahwa setiap

dana yang tertanam dalam aktiva harus digunakan seefisien mungkin untuk dapat

menghasilkan tingkat keuntungan investasi atau reritabilitas yang maksimal.

Fungsi penggunaan dana meliputi perencanaan dan penggunaan aktiva baik dalam

aktiva lancar inaupun aktiva tetap. Agar supaya dana yang tertanam dalam

masing-masing unsur aktiva tersebut di satu pihak tidak terlalu kecil jumlahnya

sehingga dapat mengganggu likuiditas dan kontinyuitas usaha, dan di lain pihak

tidak terlalu besar jumlahnya sehingga dapat menimbulkan pengangguran dana,

maka perlulah pengalokasian dana tersebut didasarkan pada perencanaan yang

tepat sehingga efisiensi penggunaan dana dapat dilakukan secara optimal.

Efisiensi penggunaan dana secara langsung akan menentukan besar kecilnya

tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut atau profitabilitas”.

Menurut Riyanto (2001:62) bahwa periode perputaran modal kerja dimulai

saat kas diinvestasikan ke dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat

kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periodenya, maka makin tinggi tingkat

perputarannya (turn over ratenya). Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa
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efisiensi penggunaan modal kerja yang tertanam dalam piutang dapat dilihat dari

perputarannya. Semakin tinggi perputaran piutang, menunjukkan penggunaan

modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin efisien dan kondisi likuiditas

modal kerja dapat terjaga

Sedangkan pengertian efisiensi menurut Sarwoto (1985:119) yaitu:

“efisiensi adalah suatu konsepsi tentang perbandingan terbaik antara suatu

usaha dengan hasilnya”. Perbandingan terbaik dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

a. Segi hasil : suatu usaha dapat dikatakan efisien kalau usaha itu

memberikan hasil yang terbaik. Terbaik dalam arti mutu maupun

jumlah daripada hasil yang dikehendaki.

b. Segi usaha : suatu usaha dapat dikatakan efisien kalau sesuatu hasil

yang dikehendaki dapat dicapai dengan usaha yang teringan. Teringan

dalam hubungan dengan pemakaian tenaga jasmani, pikiran, waktu,

ruang, benda dan uang

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan. bahwa efisiensi itu

menunjukkan adanya pendayagunaan yang optimal dari input untuk menghasilkan

output yang melebihi dari apa yang diharapkan. Demikian halnya dalam hal

modal kerja adalah penghematan dari pemakaian modal kerja.

Pengukuran terhadap efisiensi modal kerja adalah suatu hal yang sangat

penting dilakukan oleh perusahaan. Hal ini tidak saja untuk menilai tingkat

efisiensi yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap operasi modal kerjanya,

tapi juga sangat berpengaruh pada kepercayaan para kreditur untuk memberikan

pinjaman atau menanamkan investasinya pada perusahaan. Dan terutama bagi
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kreditur jangka pendek, maka tingkat efisiensi dan likuiditas merupakan hal yang

sangat penting untuk menjaga kepastian terjaminnya dana yang dipinjamkan.

Untuk itu maka digunakan rasio-rasio keuangan sebagai pengukur ataupun

sebagai orientasi dasar terhadap efisiensi modal kerja, hal ini diperlukan untuk

dilakukannya analisis terhadap berbagai hubungan dan pos-pos laporan keuangan

dan untuk menginterprestasikan kondisi keuangan dan operasi keuangan dari

kondisi keuangan dan operasi yang telah dilakukan oleh perusahaan.

2.8. Hubungan Pengelolaan Piutang Dengan Efisiensi Modal Kerja

Modal kerja biasanya mengacu pada aktiva lancar, yang biasanya meliputi

kas, piutang dan persediaan (modal kerja dalam anti gross working capital).

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan volume penjualan, umumnya

perusahaan menjual produknya secara kredit. Penjualan kredit tidak segera

menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang, dan baru kemudian

pada hari jatuh tempo pembayaran maka terjadi aliran kas masuk (cash flow) yang

berasal dari pengumpulan piutang. Menurut Djarwanto Ps (1994:140) terdapat

hubungan yang erat antara penjualan dengan modal kerja, dimana jika volume

penjualan naik maka investasi dalam persediaan dan piutang meningkat, yang

berarti juga meningkatkan modal kerjanya. Untuk menguji efisiensi penggunaan

modal kerja tersebut dapat diukur dengan menggunakan perputaran modal kerja

(working capital turn over) yaitu rasio antara penjualan dengan modal kerja.

Perputaran modal kerja menunjukkan jumlah rupiah penjualan rasio yang

diperoleh bagi setiap rupiah modal kerja.
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Peningkatan jumlah piutang berarti juga peningkatan biaya-biaya yang

berkaitan dengan piutang, seperti misalnya beban biaya modal, biaya administrasi

dalam pengelolaan piutang, biaya pengumpulan piutang dan biaya piutang tidak

terbayar/tertagih.

Untuk menghindari peningkatan biaya yang terlalu besar akibat timbulnya

piutang, maka perlu adanya pengelolaan piutang yang baik. Apabila perusahaan

terlalu mengejar omzet penjualan tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin

timbul karena pemberian piutang akan berakibat kemungkinan besar modal kerja

tidak beroperasi secara efisien karena terjadi penumpukan modal kerja yang

terlalu besar dalam piutang, dan akan menimbulkan kesulitan keuangan atau

dengan kata lain kesulitan likuiditas. Hal ini sesuai dengan pendapat Munawir

(2007:80) bahwa perputaran (turn over) modal kerja yang rendah menunjukkan

adanya kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan rendahnya perputaran

persediaan, piutang, atau adanya saldo kas yang terlalu besar.

Dengan demikian, efisiensi modal kerja dapat diwujudkan salah satunya

adanya pengelolaan piutang yaitu dengan mengelola piutang seefisien melalui

kebijakan-kebijakan yang tepat mengenai aspek ketelitian di dalam penyaringan

pelanggan, penentuan standar kredit, penentuan persyaratan kredit sampai dengan

teknik penagihan sehingga tingkat perputaran piutang sesuai dengan standar yang

diharapkan. Dengan demikian maka modal kerja yang tertanam dalam piutang

dapat dipergunakan seefisien mungkin. Dengan adanya efisiensi modal kerja

maka operasi perusahaan juga akan  efisien.
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2.9. Arus 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 Iain-lain. Tetapi di samping itu ada aliran kas kecuali

(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 kas keluar (cash outflow), dalam aliran kas keluar juga

terdapat aliran yang bersifat kontinyu dan intermittent. Aliran kas masuk yang

bersifat kontinyu misalkan aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk

tunai, penerimaan piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan aliran kas masuk yang

intermittent misalnya aliran 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
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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.

2.9.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Persediaan Kas

Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat

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

perusahaan berarti makin tinggi likuiditasnya. Ini beiarti perusahaan mempunyai

resiko 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.
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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.

2.10 Analisis Rasio Keuangan

2.10.1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Munawir (2007:64) mendefinisikan rasio keuangan sebagai

berikut:

“Rasio mengganbarkan suatu hubungan atau perimbangan

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan

jumlah yang lain, dan dengan menggunkan alat analisis 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 tersebut

dibandingkan dengan ratio pembanding yang digunakan sebagai

standar”
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Sedangkan Van Horne dan Wachowicz (1997:133) mendefinisikan

analisis rasio keuangan sebagai berikut: “ Analisis rasio keuangan adalah indeks

yang menghubungkan dua data keuangan dengan jalan membagikan satu data

dengan data lainya”.

Dari definisi di atas, maka penggunaaan analisis rasio keuangan

dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan

operasi serta derajad keuntungan suatu perusahaan (Munawir, 2007:65).

2.10.2. Klasifikasi Rasio Keuangan

Rasio-rasio keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menurut Mamduh dan Abdul Halim (2007:75)

adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka

pendek dengan sumber jangka pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut

(Van Home dan Wachowicz, 1997:135).

Rasio likuiditas terdiri atas:

a. Rasio Lancar, adalah rasio yang menguk-ur kemampuan perusahaan

dalam memenuhi hutang jangka pendeknya (Weston dan Copeland,

1997:255). Rasio lancar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Lancar =
Aktiva lancar

Hutang lancar

Sumber : Weston dan Copeland (1997:256)
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2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menurut Menurut Munawir (2007:32) adalah rasio yang

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi..

Rasio solvabilitas terdiri atas :

a. Rasio Total Hutang terhadap Total Aktiva, adalah rasio yang

menunjukkanseberapa besar dana yang disediakan oleh kreditur terhadap

total aktiva yang dimiliki perusahaan- Selain itu rasio inijuga menunjukkan

besarnya total hutang yang dapat dijamin dengan total aktiva yang dimiliki

oleh perusahaan Munawir (2007:32) . Rasio total hutang terhadap total

aktfiva dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

b.

Rasio Total Hutang terhadap Total Aktiva = Total Hutang

Total Aktiva

Sumber: Van Horne dan Wachowich (1997:97)

c. Rasio Cak-upan Bunga dan Pokok Pinjaman adalah rasio yang mengukur

kemampuan perusahaan untuk membayar kembali beban bunga dan pokok

pinjaman dengan laba sebelum bunga dan pajak (Helfred, 1997:100).

Rasio Cakupan Bunga dan Pokok Pinjaman dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut:
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Rasio Cakupan Bunga dan Pokok Pinjaman =

Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)

Bunga +
Pembayaran kembali pokok

(1 – Tarif Pajak )

Sumber: Helfred (1997: 100)

3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menurut Van Horne dan Wachowics (1997:139) adalah

rasio yang mengukur keefektifan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang

dimilikinya.

Rasio Aktivitas terdiri atas :

Rasio Periode Penagihan Rata-rata, adalah rasio yang mengukur rata-rata

jangka waktu lamanya perusahaan harus menunggu pembayaran setelah

melakukan penjualan.(Mamduh dan Abdul Halim ,2007:87)

a. Rasio periode penagihan rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut

Rasio Periode Penagihan Rata-rata =
Piutang

Penjualan tahunan/ 365

Sumber: Mamduh dan Abdul Halim (2007:87)
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b. Rasio Perputaran Total Aktiva Tetap, adalah rasio yang mengukur sejauh

mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva

tetap dimilikinya (Mamduh dan Abdul Halim, 2007:81).

Rasio perputaran aktiva tetap dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

:

Rasio Perputaran Total Aktiva Tetap =
Penjualan

Aktiva Tetap

Sumber: Mamduh dan Abdul Halim (2007:87)

4. Rasio Profitabilitas

Menurut Mamduh dan Abdul Halim (2007:83) rasio profitabilitas

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan

keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu.

Rasio profitabilitas terdiri atas :

a. Rasio Profit Margin, adalah rsio yang mengukur sejauh mana kemampuan

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu

(Mamduh dan Abdul Halim 2007:83). Rasio profit margin dapat dihitung

dengan rumus sebagai berikut :

Rasio Profit Margin =
Laba Bersih

Penjualan

Sumber: Mamduh dan Halim (2007:87)



46

b. Rasio ROA (Return on Asset), adalah rsio yang mengukur kemampuan

perusahaan menghasilakan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu

(Hanafi dan Halim, 2003:84). Rasio ROA (Return on Asset) dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rasio ROI =
Laba Bersih

Total Aktiva

Sumber: Brigham dan Houston (2006:109)

c. Rasio atau ROE (Return on Equity), adalah rasio yang mengukur

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih bedasarkan modal

saham tertentu perusahaan menghasilakan laba bersih berdasarkan tingkat

asset tertentu (Hanafi dan Halim, 2007:84). Rasio ROE (Return on Equity)

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rasio ROE =
Laba Bersih

Ekuitas

Sumber: (Hanafi dan Halim, 2007:84).
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2.11. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

Laporan Keuangan

Analisis Modal Kerja

Rasio Keuangan

Laporan Laba RugiNeraca

Penggunaan modal
kerja

Sumber modal kerja

Kesimpulan
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat disebut sebagai

penelitian deskriptif kuantitatif yang meneliti terhadap fenomena atau populasi

tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional,

industri,atau persepektif lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:26). Penelitian ini

bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan aspek-aspek dan fakta-fakta yang

relevan dari subyek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat yang disertai

dengan perhitungan angka-angka, tanpa berusaha untuk mengambil simpulan

yang berlaku secara umum.

Berdasarkan karakteristik permasalahan yang diteliti, penelitian ini dapat

diklasifikasikan sebagai studi kasus dan lapangan (Case and Field Study) dengan

fokus terhadap penilaian kinerja objek penelitian. Studi kasus merupakan

penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan

kondisi saat ini dari subyek yang diteliti (dapat  berupa individu, kelompok,

lembaga atau komunitas tertentu),serta interaksinya dengan lingkungan

(Indriantoro dan Supomo, 2002:26). Arikunto (2002:30) mengungkapkan bahwa

studi kasus merupakan suatu penelitian yang mencoba menggambarkan subyek

penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku. Lebih lanjut dikatakan bahwa di

dalam studi kasus peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit

secara mendalam dan berusaha menemukan hubungan antara faktor-faktor

tersebut satu dengan yang lainnya.
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Berdasarkan sudut pandang tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat

diklasifikasikan sebagai penelitian dasar (basic research) karena berdasarkan

definisi yang diberikan oleh Indriantoro dan Supomo (2002:23), bahwa jenis

penelitian ini tidak mempunyai pengaruh secara langsung dengan penentuan

kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu. Dan berdasarkan jenis data yang diteliti,

maka penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian arsip, yang menitik

beratkan pada penelitian terhadap data berupa dokumen atau arsip data.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT. Amythas Experts & Associates.

Plaza Golden Blok E  21 - 22, Jl. RS. Fatmawati No. 15 - Jakarta Selatan 12420.

PO BOX 4084 JKT-12040. Telepon : (62-21) 7654034 (Hunting). Fax : (62-

21)7507895 ; E-mail : amea@amythas.com.  Website : http://www.amythas.com.

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 PT. Amythas Experts & Associates periode 2005 sampai 2007.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat

diperoleh (Arikunto, 2002:107). 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.

mailto:amea@amythas.com
http://www.amythas.com
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Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa laporan

keuangan PT. Amythas Experts & Associates 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 dokumenntasi

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

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan lain sebagainya.

3.5. Teknik Analisis 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 laba rugi perbandingan

3. Menyusun laporan perubahan modal kerja.

4. Menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja.

5. Menghitung rasio keuangan



51

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. AMYTHAS Experts & Associates didirikan pada tanggal 13 Maret

1971, telah terdaftar dan diakui sampai saat ini oleh Ikatan Konsultan Indonesia

(INKINDO) sebagai Konsultan Umum dengan surat keputusan No.

032/INKINDO/1972.

Sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sama sekali tidak mempunyai

ikatan dengan perusahaan Kontraktor maupun perusahaan pembuat barang

manapun, PT. AMYTHAS Experts & Associates tercatat sebagai badan hukum

pada Notaris Syahrim Abdulmanan, SH dengan nomor 32 tanggal 13 Maret 1971.

Berbagai tanda keanggotaan telah dimiliki oleh PT. AMYTHAS Experts &

Associates, antara lain :

i. INKINDO

ii. Sertifikasi BSN

iii. KADIN

Termasuk juga pengakuan dari Business Initiative Directions (BID) yang

berkedudukan di Madrid - Spanyol mengenai mutu dalam hal Kepuasan

pelanggan, Kepemimpinan, Penemuan dan Teknologi,  pada bulan November

tahun 2000.
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4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

Menjadikan PT. AMYTHAS Experts & Associates sebagai sebuah

perusahaan konsultan yang Independen, Professional dan Terpercaya dalam

bidang yang ditangani

Misi :

1. Melaksanakan usaha bidang konsultansi secara profesional sesuai dengan

norma usaha yang berlaku

2. Mengutamakan kepuasan pemberi kerja dengan memberikan hasil kerja

(performance) sebaik-baiknya dan mengedepankan manfaat bagi

perusahaan dan karyawan

4.1.2 Jam Kerja dan Jumlah Karyawan

PT. Amythas Experts & Associates menerapkan lima hari kerja dalam satu

minggu dengan jam kerja dari jam 08.00 – 17.00 dengan jam istirahat mulai jam

12.00 – 13.00 (kecuali untuk hari Jumat jam istirahat dimulai dari jam 11.30 –

13.00) untuk hari Senin sampai Jumat.

PT. Amythas Experts & Associates memiliki 30 orang karyawan tetap,20 orang

karyawan tidak tetap, serta 15 karyawan proyek, serta  sekitar 2.200 karyawan proyek

yang berkedudukan diluar kantor (lokasi proyek).
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4.1.3. Organisasi Perusahaan dan job description PT.Amythas Experts &

Associates

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari :

Komisaris Utama : Ir. H. Moeljadi Sasrasoebrata

Komisaris : Ir. H Amir Hoesein Abdillah

: Ir. H Soenjoto Hadiwiardjo

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi Perusahaan terdiri dari :

Direktur Utama : Ir. Erie Heryadi

Direktur Operasional : Ir. M. Saed Asj’ari

Direktur Administrasi

Dan Keuangan :     Upik Sartriati SE.

Job Description

1. Dewan komisaris

a. mengangkat dan memberhentikan direksi

b. memeriksa keadaan kas dan kekayaan perusahaan

c. melakukan monitoring atas kinerja dewan direksi dalam

menjalankan tugasnya dengan kerangka acuan sesuai dengan

rencana dan program kerja, untuk selanjutnya dapat:
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 menerima dan memberikan persetujuan

 mengubah dan menyempurnakan

 memberikan rekomendasi untuk memberikan tindakan-

tindakan khusus

2. Dewan Direksi:

2.1 Direktur Utama

a. Mengelola usaha dan milik perusahaan secara bertanggung jawab,

efektif dan efisien

b. Merumuskan serta menetapkan kebijakan-kebijakan atau program-

program  pengelolaan perusahaan

c. Merumuskan serta menetapkan secara menyeluruh sasaran jangka

panjang, menengah dan jangka pendek.

d. Merumuskan serta menetapkan sacara menyeluruh tolak ukur

perforama perusahaan

e. Melaksanakan kebijakan-kebijakan atau program-program

pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan

f. mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai

perangkat-perangkat organisasi atau satuan fungsional perusahaan.

g. Mengadakan kontak dan menjalin hubungan dalam rangka

melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan antar lain dengan:



55

 Pemilik pekerjaan (khususnya untuk tingkatan pemegang

kebijakan ), pada lembaga/instansi pemerintah dan swasta.

 Perusahaan-perusahaan konsultan (baik lokal dan internasional)

 Lambaga/instansi atau badan lain yang terkait dengan bidang

usaha konsultan

h. memberkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan perusahaan

dalam forum Raker tahunan di depan dewan komisar

2.2. Direktur Operasi

a. membanntu direktur utama dalam pengelolaan perusahaan,antara

lain dalam:

 merumuskan serta menetapkan kebijakan dan program

pengelolaan perusahaan

 merumuskan serta menetapkan sasaran dan target perusahaan

jangka panjang , menengah, dan jangka pendek

 merumuskan serta menetapkan tolak ukur performa

perusahaan.

b. mengendalikan dan mengkoordinasiakan pelaksanaan program

pengelolaan perusahaan pada bidang pemasaran dan bidang teknis

c. mengadakan kontak dan menjalin hubungan dalam rangka

melaksanakan tugas dan bidang teknik antara lain:
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 pemilik pekerjaan (khususnya untuk tingkatan pemegang

kebijakan), pada lembaga/instansi pemerintah dan swasta

 perusahaan-perusahaan konsultan (baik lokal dan internasional)

 lembaga/instansi dan personel (termsuk tenaga ahli dan

resource person lainnya) yang terkai dengan perusahaan

konsultan

d. melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja bidang pemasaran

bidang teknis

e. melakukan koordinasi dengan direktur utama dalam

mempersiapkan lapoaran pertangung jawaban pengelolaan

perusahaan.

2.3.Direktur Administrasi dan Keuangan

a. membantu diretur utama dalam pengelolaan perusahaan, antara lain

dalam:

 merumuskan serta menetapkan kebijakan dan program

pengelolaan perusahaan.

 Merumuskan serta menetapkan sasaran dan target perusahaan

jangka panjang, menenga, dan jangka pendek.

 Merumuskan serta menetapkan sacara tolak ukur performa

perusahaan.
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b. mengendalikan dan mengkoordinasiakan pelaksanaan program

pengelolaan perusahaan pada bidang administrasi dan keuangan

c. mengadakan kontak dan menjalin hubungan dalam rangka

menjalankan tugas bidang keuangan antara lain dengan:

lembaga/instansi dan personal (bank, kantor pajak, notaris dll)

yang terkait dengan bidang keuangan.

d. Melakukan monotoring dan evuasi dengan klien

e. Melakukan koordinasi dengan direktur operasi

f. Membantu direktur utama dalam mempersiapkan laporan

pertanggung jawaban pengelolaan perusahaan.

4.1.4. Bidang Kegiatan Perusahaan

Sejak didirikan pada tahun 1971 PT. AMYTHAS Experts & Associates

telah mengalami berbagai transformasi dan perkembangan bidang usaha yang

ditangani.  Pada awal dimulainya  PELITA I, PT. AMYTHAS Experts &

Associates telah aktif berkecimpung dalam proyek-proyek Pemerintah maupun

swasta, khususnya di sektor pertambangan  energy antara lain Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Termal (PLTU, PLTGU, PLTG), Pembangkit

Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
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Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia, maka pada program pembangunan lima tahun (PELITA)

berikutnya PT. AMYTHAS Experts & Associates mengalami transformasi dan

perkembangan sektor yang ditangani.

Sampai dengan saat ini Lingkup usaha konsultansi yang ditangani

meliputi:

a. Survei dan Investigasi

 Survei terestrial

 Survei batimetri

 Survei hidrologi

 Survei geologi

b. Study, Reasearch dan Bantuan Teknis (Technical Assistance)

 Studi fisibilitas

 Studi makro dan mikro

 Penelitian dan pengembangan

 Studi dan formulasi sosial

c. Detail Engineering Design dan Supervisi

 Perencanaan umum

 Perencanaan teknik

 Supervisi konstruksi

 Perawatan dan operasi
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d. Manajemen

 Manajemen umum

 Manajemen proyek

 Manajemen konstruksi

e. Teknologi Informasi

 Sistem informasi teknologi

 Sistem informasi geografis

f. Pengembangan institusi

 Kapasitas gedung

 Pengembangan sumber daya manusia

 Penguatan institusi

 Pelatihan dan pendidikan

g. Empowerment

 Pengembangan komunitas

 Empowerment women

 Pengurangan kemiskinan
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4.1.5. Cabang dan Anak Perusahaan (AP)

Sampai dengan tahun 2007 cabang yang masih aktif dan berdiri sendiri

yaitu : Cabang Sulawesi Selatan – Makassar (PT. Aria Jasa Konsultan) dan

Cabang Sulawesi Utara-Manado, Sedang cabang yang berafiliasi dengan

proyek/perwakilan antara lain : Cabang mataram (NTB), Cabang Padang

(Sumbar).

Anak Perusahaan (AP) yang bergerak dalam bidang konsultansi dibawah

koordinasi PT. AMYTHAS Exprets & Associates terdiri dari :

1. PT. Bumi Harmoni Indoguna

2. PT. Caturbina Guna Persada

3. PT. Cakra Buana Consultant

4. PT. Ciriajasa Engineering Consultant

5. PT. Djasa Definita

4.1.6. Alamat Perusahaan

Kantor Pusat :

Plaza Golden Blok E  21 - 22, Jl. RS. Fatmawati No. 15 - Jakarta Selatan

12420.  PO BOX 4084 JKT-12040. Telepon : (62-21) 7654034 (Hunting).

Fax : (62-21)7507895 ; E-mail : amea@amythas.com.  Website :

http://www.amythas.com.

mailto:amea@amythas.com
http://www.amythas.com
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Kantor Cabang :

 Cabang Nusa Tenggara Barat - MATARAM

Jl. Selat Karimata No.16 Seruni, Mataram 83126

Telepon: (0370) 627969, 622967; Fax : (0370) 625665, 622967.

E-mail : dctntb1@mataram.wasantara.net.id

 Cabang Jambi - JAMBI

Jl. Ki Maja No. 29.  Kel. Simpang III.  Jambi 36121

Telp./Fax. : (0741) 667260

E-mail : amea-c@jambi.wasantara.net.id

 Cabang Banten - SERANG

Jl. H. Tb. Sueb, Komplek Perkantoran Rawu II, Serang.

Telp. : (0254) 217608, Fax. : (0254) 217610

Kantor Perwakilan :

 Perwakilan Sumatera Barat - PADANG

Jl. Kuala Nyiur No. 2 Blok L/18. Padang

Telp./Fax.: (0751) 463725;

E-mail: amythas.pdg@padang.wasantara.net.id

mailto:dctntb1@mataram.wasantara.net.id
mailto:amea-c@jambi.wasantara.net.id
mailto:pdg@padang.wasantara.net.id


62

 Perwakilan Sulawesi Utara – MANADO

Jl. TNI Tikala VIII No.12A Banjer, Manado 95125

Telp./Fax. : (0431) 850427

E-mail : amythas.manado@plasa.com

 Perwakilan Sulawesi Selatan - MAKASSAR

Jl. Hertasning Barat II

Komp. Griya Panakukang Indah Blok D6 Makassar

Telp. / Fax. : (0410) 885729.

 Perwakilan Nusa Tenggara Timur - KUPANG

Jl. W C H Oematan No. 31.Kupang

Telp. : (0380) 825293.

mailto:manado@plasa.com
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4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Analisi Rasio Keuangan

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan

sesuai dengan rumus yang telah diuraikan pada bab sebelumnnya dan terdiri dari

dua tahap. Tahap pertama adalah analisis rasio keuangan terhadap laporan

keuangan selama 3 tahun yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, ratio

solvabilitas dan rasio profitabilitas. Sedangkan untuk tahap kedua adalah analisis

sumber dan penggunaan modal kerja.

Analisis rasio keuangan yang dilakukan terdiri dari beberapa kelompok

ukuran rasio yaitu:

1 Rasio Likuiditas

1. Net Working Capital (NWC) = Aktiva Lancar – Kewajiban Lancar

Tahun 2005 = 20.909.034.308 – 11.366.276.884

= 9.542.757.424

Tahun 2006 = 23.537.808 – 14.175.060.627

= 9.362.584.181

Tahun 2007 = 24.468.981.013 – 10.714.737.969

= 13.754.243.044

2. Net Working Capital to Total Asset Ratio (NWCTAR)

NWCTAR = %100x
AktivaTotal

CapitalWorkingNet

Tahun 2005 = %100x
.59025.047.198

4249.542.757.

= 38.09%

Tahun 2006 = %100x
.25927.468.624

1819.362.584.

= 34.08%
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Tahun 2007 = %100x
963.691.535.29

.04413.754.243

= 46. 56%

3. Current rabio (CR) = %100x
lancargtanHu

lancarAktiva

Tahun 2005 = %100X
884.276.366.11

308.034.034.909.20

= 183.95%

Tahun 2006 = %100x
627.060.175.14

808.644.537.23

= 166.04%

Tahun 2007 = %100x
969.737.714.10

013.981.408.24

= 227.80%

Tabel 4.1

Rekapitulasi hasil Analisis Rasio Likuiditas

Rasio 2005 2006 2007

1. Net Working Capital 9.542.757.424 9.362.584.181 13.754.243.044

2. NWCTAR 38% 34% 46,5%

3. Current Ratio (CR) 183.95% 166.04% 227.80%
Sumber: data diolah

Dari data rasio likuiditas di atas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi nilai

rasio dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Hal ini terlihat pada rasio Net Working

Capital yang mengalami penurunan di tahun 2006 sebesar 1,88% dari Rp.

9.542.757 di tahun 2005 menjadi Rp. 362.584.181 di tahun 2006, kemudian

secara signifikan terjadi peningkatan sebesar 46,9% di tahun 2007, menjadi

sebesar Rp. 13.754.243.044. Hal serupa juga terjadi pada hasil perhitungan Net

working Capital to Total Asset Ratio (NWCTAR), penurunan terjadi pada tahun
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2006, dari 38% menjadi 34%, kemudian meningkat sebesar 12,5% di tahun 2007,

menjadi 46,5%.

Sedangkan untuk Current Ratio (CR) pada tahun 2005 terjadi penurunan

sebesar17,91% dari sebesar 183,95% menjadi 166,04 % di tahun 2006, kemudia

naik secara signifikan sebesar sebesar 61,76%  di tahun 2007 menjadi 227,8%.

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (Margin of Safety)

kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, dari

data di atas secara umum tingkat likuiditas perusahaan masih cukup baik atau

likuid, karena sudah berhasil mendekati angka 200% bahkan lebih di tahun 2007.

Hal ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 hutang dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp

2,278. Penurunan tingkat current ratio di tahun 2006 disebabkan adanya

peningkatan utang lancar yang cukup besar di tahun 2007 sebesar Rp.

2.808.783.743 menjadi Rp. 14.175.060.627, yang tidak diimbangi dengan

peningkatan aktiva lancar yang signifikan.

2. Rasio Aktivitas

1. Perputaran Piutang =
Piutang

Penjualan

Tahun 2005 =
883.579.780.9

292.343.947.123

= 12,67 kali

Tahun 2006 =
321.223.608.14

982.242.153.118

= 8,08 kali

Tahun 2007 =
400.863.393.18

213.506.848.145

= 7.92 kali
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2. Rata-rata Umur Piutag
PiutangPerputaran

365

Tahun 2005 =
67.12

365

= 28,80 hari

Tahun 2006 =
08.8

hari365

= 45,17 kali

Tahun 2007 =
92.7

hari365

= 46.08 kali

3. Perputaran Aktiva tetap =
TetapAktiva

Penjualan

Tahun 2005 =
411.054.644.1

292.343.947.123

= 75,39 kali

Tahun 2006 =
305.411.573.1

i982.242.153.118

= 75 kali

Tahun 2007 =
160.327.660.1

213.506.848.145

= 87,84 kali

4. Working Capital Turn Over (WCTO) =
KerjaModal

Penjualan

Tahun 2005 =
424.737.542.9

292.343.947.123

= 12,98 kali

Tahun 2006 =
181.584.362.9

i982.242.153.118

= 12,61 kali
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Tahun 2007 =
044.243.754.13

213.506.848.145

= 10,60 kali

5. Perputaran Total Aktiva =
AktivaTotal

Penjualan

Tahun 2005 =
590.198.047.25

292.343.947.123

= 4,94 kali

Tahun 2006 =
259.624.468.27

982.242.153.118

= 4,30 kali

Tahun 2007 =
963.691.535.29

213.506.848.145

= 4,93 kali

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Analisis Ratio Aktivitas

Rasio 2005 2006 2007

1. Perputaran piutang 12,67 kali 8,08 kali 7,92 kali

2. Rata Umur Piutang 28,80 hari 45,17 hari 46,08 hari

3. Perputaran aktiva tetap 75,39 kali 75 kali 87,84 kali

4. Perputaran modal kerja 12,98 kali 12,61 kali 10,60 kali

5. Perputaran total aktiva 4,94 kali 4,30 kali 4,93 kali
Sumber: data diolah

Hasil analisis rasio aktivitas menunjukkan gejala penurunan dari tahun ke

tahun, seperti nampak pada rasio perputaran piutang yang secara berkala

mengalami penurunan. Penurunan terjadi sebesar 4,59% yang semula 12,67 kali

di tahun 2005 menjadi 8,08 kali di tahun 2006, dan terus menurun di tahun 2007

menjadi 7,92 kali yang artinya modal usaha tertanam dalam piutang berputar

hanya 7,92 kali dalam setahun. Rendahnya tingkat perputaran piutang ini
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mengindikasikan adanya pengelolaan dana yang masih kurang tepat. Sehingga

waktu atau periode pengumpulannya juga masih terlalu lama.

Kenaikan yang terus-menerus terjadi pada rata-rata umur piutang yang

awalnya 28,80 hari di tahun 2005 menjadi 45,17 hari pada tahun 2006, dan terus

meningkat menjadi 46,08 hari pada tahun 2007, hal ini menunjukkan bahwa

semakin lama waktu yang diperlukan oleh piutang untuk menjadi kas. Namun

untuk tingkat perputaran aktiva tetap PT. Amythas boleh dikatakan cukup baik.

Karena walaupun terjadi penurunan pada tahun 2006, dari 75 kali menjadi 75,39

kali atau menurun sebesar 0,39 kali atau 0,51%, di tahun 2007 tingkat perputaran

aktiva tetap terjadi peningkatan sebesar 14,6% menjadi 87,84 kali, artinya tingkat

efektivitas penggunaan aktiva tetap untuk menghasilkan penjualan juga semakin

baik. Pergerakan yang serupa juga terjadi pada perputaran total aktiva, walaupun

mengalami penurunan sebesar 12,95% dari 4,94 kali menjadi 4,30 kali di tahun

2006   keadaan kembali stabil dengan peningkatan sebesar 12,7% di tahun 2007

menjadi 4,93 kali. Rasio yang cukup tinggi ini membuktikan bahwa terjadi

efektivitas pada penggunaan total aktivanya.

Tingkat perputaran modal kerja pada PT. Amythas ini secara berkala terus-

menerus terjadi penurunan. Hal ini terlihat dari penurunan sebesar 2,85% dari

12,98 kali pada tahun 2005 menjadi 12.61 kali pada tahun 2006, dan terus

menurun menjadi 10,60 kali atau turun sebesar 15,93% di tahun 2007. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat efektivitas modal kerja perlu ditingkatkan.
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3. Rasio Solvabilitas

1. Total Hutang terhadap Total Asset = %100x
AktivaTotal

HutangTotal

Tahun 2005 = %100x
590.198.047.25

594.073.521.15

= 61,96 %

Tahun 2006 = %100x
259.624.468.27

826.269.430.20

= 74%

Tahun 2007 = %100x
963.691.535.29

439.155.321.22

= 75%

2. Time Interest Carried (TIE) =
BungaBeban

EBIT

Tahun 2005 =
781.596.339

674.832.599.6

= 19,43 kali

Tahun 2006 =
043.931.69

274.608.144.2

= 30,66 kali

Tahun 2007 =
268.038.144

527.347.893.1

= 13,14 kali
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Tabel 4.3

Rekapitulasi Hasil Analisis Ratio Solvabilitas

Rasio 2005 2006 2007

1. Total Hutang terhadap Total Asset 61,96% 74% 75%`

2. TIE 19,43 kali 30,931 kali 13,14 kali

Sumber: data diolah

Hasil perhitungan rasio solvabilitas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

pada rasio total hutang terhadap total aktiva, hal ini terlihat pada kenaikan sebesar

12,04% di tahun 2006, yang awalnya 61,96% di tahun 2005 menjadi 74% di tahun

2006. Kemudian peningkatan terus berlanjut pada tahun 2007 menjadi 75% atau

naik sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh 50% lebih

dananya dari hutang. Kenaikan hutang sebesar Rp. 4.909.196.230 di tahun 2006

dan Rp. 1.890.785.610 di tahun 2007, merupakan angka kenaikan yang cukup

besar hingga akhirnya mampu membuat perusahaan memiliki 75% hutang dari

jumlah total aktiva yang dimiliki. Tingkat hutang yang terlalu tinggi memuat

resiko kebangkrutan sebuah perusahaan juga menjadi semakin besar.

4. Rasio Profitabilitas

1. Profit Margin = %100x
Penjualan

BersihLaba

Tahun 2005 = %100x
292.343.947.123

261.230.556.3

= 2,86 %

Tahun 2006 = %100x
982.242.153.118

240.077.135.1

= 0,96 %
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Tahun 2007 = %100x
213.506.848.145

475.169.992

= 0,68 %

2. ROA (Return On Assest) = %100x
AktivaTotal

BersihLaba

Tahun 2005 = %100x
590.198.047.25

261.230.556.3

= 14,19 %

Tahun 2006 = %100x
259.624.468.27

240.077.135.1

= 4,13 %

Tahun 2007 = %100x
963.691.535.29

475.169.992

= 3,35%

3. ROE (Return On Equity) =
Modal

BersihLaba

Tahun 2005 = %100
696.124.526.9

261.230.556.3
x

= 37,33 %

Tahun 2006 = %100x
433.354.038.7

240.077.135.1

= 16 %

Tahun 2007 = %100x
524.536.214.7

475.169.992

= 13%
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Tabel: 4.4

Rekapitulasi Hasil Analisis Ratio Profitabilitas

Rasio 2005 2006 2007

1. Profit Margin 2,86 % 0,96 % 0,68 %

2. ROA (Return On Assets) 14,19 % 4,13% 3,35%

3. ROE (Return On Equlity) 37,33 % 16 % 13%

Sumber: data diolah

Hasil perhitungan rasio profitabilitas menunjukkan bahwa terjadi penurunan

dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari penurunan sebesar 1,9% di tahun 2006,

yang awalnya sebesar 2,86% di tahun 2005 menjadi 0,96% di tahun 2006.

Kemudian turun menjadi 0,68% di tahun 2007, atau turun sebesar 0,28%.

Penurunan di tahun 2006 ini disebabkan adanya penurunan laba yang cukup besar,

di tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 5.794.100.310, yang awalnya Rp.

123.947.343.292 di tahun 2005 menjadi Rp. 118.153.242.982. Di tambah lagi

dengan adanya kenaikan beban usaha dan administrasi.

Dari analisis ROA (Return On Assets) di ketahui bahwa terjadi pergerakan

yang cenderung menurun dari pergerakan nilai laba bersih atas total aktiva, hal ini

terlihat dari penurunan yang sangat drastis dari 14,19 % di tahun 2005 menjadi

4,13% di tahun 2006 atau turun sebesar 10.06 %. Kemudian terus menurun hingga

tahun berikutnya yaitu sebesar 0.78% menjadi 3,35%. Hal ini merupakan indikasi

buruk atas efektivitas pengelolaan total aktiva untuk menghasilkan laba bersih.

Penurunan ini dikarenakan walaupun terjadi kenaikan total aktiva yang cukup

tinggi yaitu sebesar 6,99% dari Rp. 27.468.624.259di tahun 2006 menjadi Rp.

29.535.691.963 di tahun 2007 atau naik sebesar Rp. 2.067.067.704 juga diikuti

dengan penurunan laba bersih perusahaan sebesar 12,59% atau Rp. 142.907.765,
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dari yang awalnya Rp. 1.135.077.240 di tahun 2006 menjadi Rp. 992.169.475 di

tahun 2007. Penurunan ini disebabkan dengan terjadinya peningkatan pada post

biaya langsung proyek sebesar 4,19% dan beban bunga sebesar 51,44%.

Penurunan ini juga disebabkan karena rendahnya profit margin perusahaan,dari

tahun ke tahun profit margin juga mengalami penurunan. Begitu juga dengan

perputaran total aktiva yang mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan

dalam mengasilkan pendapatan dari total asset sangatlah rendah.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam

mengelola assetnya masih sangat rendah atau cenderung tidak stabil. Kondisi

perusahaan yang baik adalah terjadinya penggerakan positif ROA ke arah

kenaikan, bukan pergerakan ROA yang cenderung menurun

Begitu juga dengan nilai ROE (Return On Equity) dari hasil perhitungan

terlihat bahwa rasio dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini terlihat

pada  nilai ROE pada tahun 2005 sebesar 37.33% yang kemudian pada tahun

berikutnya yaitu tahun 2006 turun secara drastis menjadi sebesar 16% atau turun

sebesar 21.33%. Penurunan terus terjadi hingga tahun 2007, penurunan sebesar

3% membuat nilai ROE berubah menjadi 6%. Nilai yang tinggi pada tahun 2005

sebenarnya merupakan indikasi yang sangat baik bagi perusahaan karena secara

absolut mencerminkan tingginya kemampuan laba perusahaan menghasilakan

suatu tingkat pengembalian yang sangat tinggi pada pemilik modal, hanya saja

penurunan yang sangat drastis justru juga menunjukkan bahwa perusahaan kurang

mampu mengendalikan nilai pengembalian modalnya pada pemegang saham

karena nilainya yang terus menurun.
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4.2.2. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Dengan menggunakan analisis sumber dan penggunaan modal kerja akan

tergambar suatu ringkasan sumber dan penggunaan moal kerja dan perubahan

unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Tahap-tahap yang

perlu dilaksanakan dalam analisis ini adalah pertama membuat neraca

perbandingan antara 2 periode yang berurutan, kedua membuat laporan perubahan

modal kerja dan yang terakhir menbuat laporan sumber dan penggunaan modal

kerja. Setelah itu dapat dianalisis bagaimana pengelolaan modal kerja pada

perusahaan.

Neraca perbandiangan memberikan gambaran tentang perkembangan

aktivitas keuangan perusahaan dari dua tahun yang berurutan, sehingga

memperlihatkan kenaikan atau penurunan pada pos-pos yang tercantum dalam

neraca perbandingan. Laporan perubahan modal kerja mencerminkan terjadinya

perubahan-perubahan yang terjadi pada pos aktiva lancar dan kewajiban lancar.

dari laporan ini dapat diketahui kenaikan atau penurunan modal kerja
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Tabel 4.5
PT. Amythas Experts and Associates

Neraca Perbandingan
31 Desember 2005 dan 31 Desember 2006

(dalam rupiah)

Aktiva tahun 2005 tahun 2006 debet kredit

aktiva lancar

kas 1.242.472.788 1.013.518.188 228.954.600

setara kas (efek) 8.804.325.227 6.989.198.375 1.815.126.852

piutang usaha 1.190.691.996 742.488.626 448.203.370

piutang afiliasi 3.561.798.891 3.847.813.031 286.014.140

piutang karyawan 367.950.545 258.308.266 109.642.279
piutang dalam
pelaksanaan 251.800.742 1.288.653.546 1.036.852.804

piutang proyek 4.408.337.659 8.470.959.852 4.062.622.193

uang muka pajak 1.081.656.460 926.704.924 154.951.536
jumlah aktiva
lancar 20.909.034.308 23.537.644.808

investasi 2.390.736.440 2.300.236.440 90.500.000

aktiva tetap

bangunan 1.632.449.229 1.632.449.229 -

inventaris kantor 952.326.579 1.090.350.135 138.023.556

kendaraan 2.702.985.619 3.098.136.619 395.151.000
akumulasi
penyusutan (3.643.707.016) (4.247.524.678) 603.817.662

jumlah aktiva tetap 1.644.054.411 1.573.411.305

aktiva lain-lain

jaminan bank 103.373.431 57.331.706 46.041.725

jumlah total aktiva 25.047.198.590 27.468.624.259

Kewajiban dan
ekuitas

kewajiban lancar

hutang pajak 76.291.794 1.009.551.307 933.259.513

hutang afiliasi 1.310.781.200 122.000.000 1.188.781.200
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hutang biaya
proyek 1.483.818.913 1.311.054.190 172.764.723

hutang pihak ketiga 4.813.234.624 6.828.797.541 2.015.562.917

hutang lain-lain 182.316.365 829.031.431 646.715.066

hutang uang muka
proyek 2.309.141.991 4.074.626.158 1.765.484.167

pendapatan proyek
ditangguhkan 1.190.691.997 - 1.190.691.997
jumlah kewajiban
lancar 11.366.276.884 14.175.060.627

kewajiban jangka
panjang

hutang bank 4.154.796.710 6.255.209.199 2.100.412.489

ekuitas

modal saham 803.100.000 803.100.000 -

cadangan modal - 37.800.000 37.800.000

laba (rugi) ditahan 5.166.794.735 5.062.377.193 104.417.542
laba (rugi) tahun
berjalan 3.556.230.261 1.135.077.240 2.421.153.021

jumlah ekuitas 9.526.124.996 7.038.354.433
jumlah kewajiban
dan ekuitas 25.047.198.590 27.468.624.259 10.996.472.176 10.996.472.176

Sumber: data diolah
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Tabel 4.6
PT. Amythas Experts and Associates

Laba Rugi Perbandingan
31 Desember 2005-31 Desember 2006

(dalam rupiah)

2005 2006 Naik Turun
pendapatan
proyek 123.947.343.292 118.153.242.982 5.794.100.310
biaya langsung
proyek 113.280.947.290 113.075.192.215 205.755.075

laba kotor 10.466.396.002 5.078.050.767 5.388.345.235

beban usaha
administrasi
umum 3.550.305.670 3.563.812.405 13.506.735

laba usaha 6.916.090.332 1.514.238.362 5.401.851.970

pendapatan
(beban)lain-lain
pendapatan lain-
lain 755.245.139 924.127.648 168.882.509

beban lain-lain 438.987.481 293.757.736 145.229.745

316.257.658 630.369.912 314.112.254

laba sebelum
bunga dan pajak 6.599.832.674 2.144.608.274 4.455.224.400

bunga 339.596.781 69.931.043 269.665.738
laba sebelum
pajak 6.260.235.893 2.074.677.231 4.185.558.662

pajak 2.704.005.632 939.499.991 1.764.505.641

laba (rugi) bersih 3.556.230.261 1.135.077.240 2.421.153.021
Sumber: data diolah
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Tabel 4.7
PT. Amythas Experts and Associates

Laporan Perubahan Modal
tahun 2005-tahun 2006

(dalam rupiah)

Unsur-unsur Modal
Kerja 2005 2006 Naik Turun

aktiva lancar

kas 1.242.472.788 1.013.518.188 228.954.600

setara kas (efek) 8.804.325.227 6.989.198.375 1.815.126.852

piutang usaha 1.190.691.996 742.488.626 448.203.370

piutang afiliasi 3.561.798.891 3.847.813.031 286.014.140

piutang karyawan 367.950.545 258.308.266 109.642.279
piutang dalam
pelaksanaan 251.800.742 1.288.653.546 1.036.852.804

piutang proyek 4.408.337.659 8.470.959.852 4.062.622.193

uang muka pajak 1.081.656.460 926.704.924 154.951.536
jumlah aktiva
lancar 20.909.034.308 23.537.644.808

kewajiban lancar

hutang pajak 76.291.794 1.009.551.307 933.259.513

hutang afiliasi 1.310.781.200 122.000.000 1.188.781.200

hutang biaya proyek 1.483.818.913 1.311.054.190 172.764.723

hutang pihak ketiga 4.813.234.624 6.828.797.541 2.015.562.917

hutang lain-lain 182.316.365 829.031.431 646.715.066
hutang uang muka
proyek 2.309.141.991 4.074.626.158 1.765.484.167
pendapatan proyek
ditangguhkan 1.190.691.997 - 1.190.691.997
jumlah kewajiban
lancar 11.366.276.884 14.175.060.627

jumlah modal kerja 9.542.757.424 9.362.584.181 7.937.727.057 8.117.900.300
penurunan modal
kerja 180.173.243

penurunan
modal kerja 180.173.243

Sumber: data diolah
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Dari laporan perubahan modal kerja seperti nampak pada tabel di atas

dapat ditemukan hal-hal yang menunjukkan perubahan-perubahan pada unsur-

unsur modal kerja sebagai berikut:

Unsur-unsur aktiva lancar yaitu kas mengalami penurunan sebesar  Rp.

22.954.600 atau 18,43% dari tahun 2005 penurunan yang lebih besar terjadi pada

unsur setara kas (efek) yaitu sebesar Rp. 1.815.126.852 atau 20,61%. Penurunan

juga terjadi pada unsur piutang karyawan dan uang muka pajak, masing-masing

sebesar Rp. 109.642.279 dan Rp. 154.951.536. Peningkatan unsur yang paling

besar pada aktiva lancar terjadi pada piutang dalam pelaksanaan yaitu sebesar

80,45% atau sebesar Rp. 1.036.852.804. Kenaikan ini terjadi pada piutang dalam

pelaksanaan proyek Spada Aceh, Spada NMC Visa dan proyek pusat. Kemudian

kenaikan juga pada piutang karyawan dan piutang proyek masing-masing sebesar

Rp. 286.014.140 dan Rp. 4.062.622.193 atau 7,43% dan 47,95%. Sehingga jumlah

aktiva lancar naik sebesar 11,16% atau Rp. 2.628.610.500,-.

Untuk unsur-unsur kewajiban lancar yaitu hutang pajak, hutang pihak

ketiga, hutang lain-lain dan hutang uang muka proyek mengalami penurunan yang

masing-masing sebesar Rp. 933.259.513, Rp. 2.015.562.917, Rp. 646.715.066 dan

Rp 1.765.484.167. Sedangkan untuk hutang afiliasi, hutang biaya proyek dan

pendapatan, proyek ditaguhkan mengalami kenaikan masing-masing sebesar

90,69%, 11,64%, dan 100% atau sebesar Rp. 1.188.781.200, Rp. 172.764.723 dan

Rp. 1.190.691.997 sehingga jumlah kewajiban lancar naik sebesar   Rp.

2.808.783.740,- atau sebesar 19,81%.Dengan demikian modal kerja mengalami

penurunan sebesar Rp. 1,88% atau sebesar Rp. 180.173.243
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Tabel 4.8
PT.AMYTHAS EXPERTS AND ASSOCIATES

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA
Tahun 2005-Tahun 2006

SUMBER MODAL KERJA

jaminan bank Rp       46.041.725
Investasi Rp       90.500.000
akumulasi penyusutan Rp     603.817.662
hutang bank Rp 2.100.412.489
cadangan modal Rp       37.800.000

Total sumber modal kerja Rp  2.878.571.876

PENGGUNAAN MODAL
KERJA

inventaris kantor Rp     138.023.556
kendaraan Rp     395.151.000
laba (rugi) ditahan Rp     104.417.542
laba (rugi) tahun berjalan Rp 2.421.153.021
Total penggunaan modal
kerja Rp  3.058.745.119

penurunan  modal kerja Rp   (180.173.243)
Sumber: data diolah

Dari tabel di atas, memperlihatkan bahwa modal kerja PT. Amythas

Experts and Associates bersumber dari jaminan bank sebesar Rp. 46.041.725,

akumulasi penyusutan sebesar Rp. 603.817.662 cadangan modal sebesa Rp.

37.800.000 dan sumber terbesar diperoleh dari hutang bank sebesar Rp.

2.100.412.489. Sedangkan penggunaannya yaitu untuk pembayaran inventaris

kantor sebesar Rp. 138.023.556, kendaraan sebesar Rp. 395.151.000, penurunan

laba ditahan sebesar Rp. 104.417.542 dan unsur penggunaan modal kerja terbesar

pada penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp. 2.421.153.021 sehingga terjadi

penurunan modal kerja sebesar Rp. 180.173.243 artinya penggunaan lebih besar

dari pada perolehan modal kerja
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Tabel 4.9
PT. Amythas Experts and Associates

Neraca Perbandingan
31 Desember 2006 dan 31 Desember 2007

(dalam rupiah)

Aktiva 2006 2007 Naik Turun

aktiva lancar

kas 1.013.518.188 154.175.606 859.342.582

setara kas (efek) 6.989.198.375 5.192.467.059 1.796.731.316

piutang usaha 742.488.626 310.925.336 431.563.290

piutang afiliasi 3.847.813.031 6.322.536.952 2.474.723.921

piutang karyawan 258.308.266 109.483.225 148.825.041
piutang dalam
pelaksanaan 1.288.653.546 2.839.134.281 1.550.480.735

piutang proyek 8.470.959.852 8.811.783.606 340.823.754

uang muka pajak 926.704.924 728.474.948 198.229.976

jumlah aktiva lancar 23.537.644.808 24.468.981.013

investasi 2.300.236.440 2.760.236.440 460.000.000

aktiva tetap

bangunan 1.632.449.229 1.867.099.229 234.650.000

inventaris kantor 1.090.350.135 1.090.350.135 -

kendaraan 3.098.136.619 3.427.747.938 329.611.319
akumulasi
penyusutan (4.247.524.678) (4.724.870.142) (477.345.464)

jumlah aktiva tetap 1.573.411.305 1.660.327.160

aktiva lain-lain

jaminan bank 57.331.706 646.147.350 588.815.644

jumlah total aktiva 27.468.624.259 29.535.691.963

Kewajiban dan
ekuitas

kewajiban lancar

hutang pajak 1.009.551.307 913.602.610 95.948.697

hutang afiliasi 122.000.000 - 122.000.000
hutang biaya
proyek 1.311.054.190 1.311.213.564 159.374

hutang pihak ketiga 6.828.797.541 4.075.951.750 2.752.845.791
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hutang lain-lain 829.031.431 1.292.958.707 463.927.276

hutang uang muka
proyek 4.074.626.158 3.121.011.338 953.614.820
pendapatan proyek
ditangguhkan - -
jumlah kewajiban
lancar 14.175.060.627 10.714.737.969

kewajiban jangka
panjang

hutang bank 6.255.209.199 11.606.417.470 5.351.208.271

ekuitas

modal saham 803.100.000 803.100.000 -

cadangan modal 37.800.000 112.400.000 74.600.000

laba (rugi) ditahan 5.062.377.193 5.306.867.049 244.489.856
laba (rugi) tahun
berjalan 1.135.077.240 992.169.475 142.907.765

jumlah ekuitas 7.038.354.433 7.214.536.524
jumlah kewajiban
dan ekuitas 27.468.624.259 29.535.691.693 10.046.422.446 9.091.731.518

Sumber: PT.AMEA
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Tabel 4.10
PT. Amythas Experts and Associates

Laba Rugi Perbandingan
31 Desember 2006-31 Desember 2007

(dalam rupiah)

2006 2007 Naik Turun

pendapatan proyek 118.153.242.982 145.848.506.213 27.695.263.231

biaya langsung proyek 113.075.192.215 140.231.950.190 27.156.757.975

laba kotor 5.078.050.767 5.616.556.023 538.505.256

beban usaha

administrasi umum 3.563.812.405 3.719.886.222 156.073.817

laba usaha 1.514.238.362 1.896.669.801 382.431.439

pendapatan
(beban)lain-lain

pendapatan lain-lain 924.127.648 393.576.099 530.551.549

beban lain-lain 293.757.736 396.898.373 103.140.637

630.369.912 (3.322.274) 633.692.186

laba sebelum bunga
dan pajak 2.144.608.274 1.893.347.527 251.260.747

bunga 69.931.043 144.038.268 74.107.225

laba sebelum pajak 2.074.677.231 1.749.309.259 325.367.972

pajak 939.499.991 757.139.784 182.360.207

laba (rugi) bersih 1.135.077.240 992.169.475 142.907.765
Sumber: PT.AMEA
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Tabel 4.11
PT.Amythas Experts and Associates

laporan Perubahan Modal Kerja
Tahun 2006-tahun 2007

(dalam rupiah)

Unsur-unsur Modal
Kerja 2006 2007 Naik Turun

aktiva lancar

kas 1.013.518.188 154.175.606 859.342.582

setara kas (efek) 6.989.198.375 5.192.467.059 1.796.731.316

piutang usaha 742.488.626 310.925.336 431.563.290

piutang afiliasi 3.847.813.031 6.322.536.952 2.474.723.921

piutang karyawan 258.308.266 109.483.225 148.825.041
piutang dalam
pelaksanaan 1.288.653.546 2.839.134.281 1.550.480.735

piutang proyek 8.470.959.852 8.811.783.606 340.823.754

uang muka pajak 926.704.924 728.474.948 198.229.976
jumlah aktiva
lancar 23.537.644.808 24.468.981.013

kewajiban lancar

hutang pajak 1.009.551.307 913.602.610 95.948.697

hutang afiliasi 122.000.000 - 122.000.000
hutang biaya
proyek 1.311.054.190 1.311.213.564 159.374

hutang pihak ketiga 6.828.797.541 4.075.951.750 2.752.845.791

hutang lain-lain 829.031.431 1.292.958.707 463.927.276
hutang uang muka
proyek 4.074.626.158 3.121.011.338 953.614.820
pendapatan proyek
ditangguhkan - -
jumlah kewajiban
lancar 14.175.060.627 10.714.737.969
jumlah modal kerja 9.362.584.181 13.754.243.044 8.290.437.718 3.898.778.855
kenaikan modal
kerja 4.391.658.863 4.391.658.863

Sumber: data diolah
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Dari laporan perubahan modal kerja seperti nampak pada tabel di atas

dapat ditemukan hal-hal yang menunjukkan perubahan-perubahan pada unsur-

unsur modal kerja sebagai berikut:

Unsur-unsur aktiva lancar yaitu kas, setara kas (efek) piutang usaha,

piutang karyawan, dan uang muka pajak mengalami penurunan masing-masing

sebesar Rp. 859.342.582, Rp. 1.796.731.316, Rp. 431.563.290, Rp. 148.825.041,

Rp. 198.229.976 atau sebesar 84,78%, 25,70%, 58,12%, 57,61% dan 21,39% dari

tahun 2006. Peningkatan-peningkatan terjadi pada beberapa unsur dalam aktiva

lancar yaitu pada piutang afiliasi, piutang dalam pelaksanaan dan piutang proyek

unsur kenaikan yang sama dengan unsur kenaikan pada aktiva lancar periode

tahun 2005-2006. Jumlah kenaikan masing-masing sebesar 39,14%, 54,61%,

4,02% atau sebesar Rp. 2.474.723.921, Rp. 1.550.480.735, Rp. 340.823.754.

Kenaikan dan penurunan tersebut membuat terjadinya kenaikan pada jumlah

aktiva lancar sebesar Rp. 931.336.210 atau 3,80%.

Sedangkan untuk unsur-unsur kewajiban lancar penurunan hanya terjadi

pada hutang biaya proyek dan hutang lain-lain, yaitu sebesar Rp. 159.374, dan

Rp. 463.927.276 atau sebesar 0,01% dan 35,88%. Kenaikan unsur-unsur terjadi

pada hutang pajak, hutang afiliasi, hutang pihak ketiga dan hutang uang muka

proyek masing-masing sebesar Rp. 95.948.697, Rp. 122.000.000,   Rp.

2.752.845.791, Rp. 953.614.820, atau sebesar 9,5%, 100%, 40,31%, 23,40%

dengan adanya kenaikan dan penurunan tersebut menyebabkan terjadinya

penurunan pada jumlah kewajiban lancar sebesar Rp. 3.460.322.660 atau sebesar
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24,41%. Sehingga demikian modal kerja mengalami kenaikan sebesar Rp.

4.391.658.863 atau 31,92%.

Tabel 4.12
PT.AMYTHAS EXPERTS AND ASSOCIATES

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA
Tahun 2006-Tahun 2007

SUMBER MODAL
KERJA

akumulasi penyusutan Rp         477.345.464
hutang jangka panjang Rp      5.351.208.271
cadangan modal Rp            74.600.000
laba (rugi) ditahan Rp         244.489.856

total sumber modal kerja Rp       6.147.643.591

PENGGUNAAN MODAL
KERJA

investasi Rp         460.000.000
bangunan Rp         234.650.000
kendaraan Rp 329.611.319
jaminan bank Rp         588.815.644

laba (rugi) tahun berjalan Rp         142.907.765
Total penggunaan modal
kerja Rp 1.755.984.728

Kenaikan modal kerja Rp        4.391.658.863
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Dari tabel di atas, memperlihatkan bahwa modal kerja PT. Amythas

Experts and Associates bersumber dari akumulasi penyusutan sebesar  Rp

477.345.464, cadangan modal sebesar Rp. 74.600.000, kenaikan laba ditahan

sebesar Rp. 244.489.856 dan sumber terbesar diperoleh dari hutang jangka

panjang sebesar Rp. 5.351.208.271 sedangkan penggunaannya yaitu untuk

investasi sebesar Rp. 460.000.000, bangunan sebesar Rp. 234.650.000, kendaraan

Rp. 329.611.319, laba (rugi) tahun berjalan Rp. 142.907.765 dan unsur

penggunaan terbesar untuk jaminan bank sebesar Rp. 588.815.644 sehingga

terjadi kenaikan modal kerja sebesar Rp. 4.391.658.863, dikarenakan sumber

modal kerja jumlahnya lebih besar dari pada penggunaan modal kerja.
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4.3. Pembahasan dan Implikasi

Setelah melihat hasil perhitungan rasio keuangan dan modal kerja dapat

diketahui bahwa PT. Amythas Experts and Associates mengalami penurunan

modal kerja perusahaan sebesar Rp. 180.173.243 pada periode 2005-2006 artinya

penggunaan lebih besar dari pada perolehan modal kerja. Penurunan ini terjadi

karena terjadinya peningkatan kewajiban lancar yang tidak diimbangi dengan

peningkatan aktiva lancar, pada periode tersebut kewajiban lancar  naik sebesar

Rp. 2.808.783.743.  Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut perusahaan

memiliki hutang uang muka proyek baru seperti hutang uang muka untuk proyek

UPP 3 (Unit Pengembangan Pedesaan) dan Spada Aceh, selain itu pada periode

tersebut perusahaan juga memilki 8 hutang pihak ketiga baru yang jumlahnya

mencapai Rp.2.752.845.791 seperti  hutang proyek Tanjungjati, hutang dana

pratugas, dan hutang Amythas Kemang. Jika dilihat dari sisi aktiva peningkatan

hanya terjadi sebesar Rp. 2.528.610.500, dengan penurunan yang sangat besar

pada kas dan setara kas sebesar Rp.1.586.172.252. Penurunan pada unsur kas dan

setara kas ini dikarenakan pada tahun tersebut pendapatan proyek perusahaan

turun sangat drastis hingga sebesar Rp. 5.794.100.310, sehingga hal ini

berpengaruh pada laba bersih perusahaan yang turut turun sebesar Rp.

2.421.153.021. dan jika dilihat dari sisi non curren assets perusahaan pada periode

tersebut terjadi peningkatan pembelian aktiva tetap berupa inventaris kantor dan

kendaraan untuk proyek.

Peningkatan pada unsur kewajiban lancar pada periode tersebut dengan

tingkat pengalokasian jumlah kas perusahaan yang kecil yang terjadi karena
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penurunan pendapatan proyek selain berdampak pada penurunan modal kerja juga

berdampak pada penurunan ratio Net Working Capital To Total Assets (NWCTAR),

dan Current Ratio yang masing-masing sebesar 4 % dan 17,91 %. Kejadian ini

juga berdampak pada hasil perhitungan rasio profitabilitas. Pendapatan proyek

yang turun, biaya beban usaha dan administrasi yang meningkat, total aktiva yang

naik menyebabkan Profit Margin, ROA (Return On Assets) dan ROE (Return On

Equity) mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,9%, 10,06% dan

21,33 %.

Hal serupa juga diindikasikan dalam pengelolaan dalam sisi aktiva tetap.

Pada tahun 2006 perputaran aktiva tetap terjadi penurunan sebesar 0.51%. Begitu

juga dengan pengelolaan total aktiva, terjadi penurunan sebesar 12,95%, artinya

tingkat efektivitas penggunaan aktiva tetap untuk menghasilkan penjualan

mengalami penurunan, yang tentunya akan mempengaruhi pada proses perputaran

modal kerja, karena terlalu lamanya aktiva di konversi menjadi kas dana yang

seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan operasi  justru tertahan dalam bentuk

aktiva tetap yang terbukti tidak mampu mendatangkan pendapatan proyek yang

maksimal bagi perusahaan yang terlihat dari menurunnya perputaran aktiva tetap.

Indikasi adanya pengelolaan dana yang masih kurang tepat pada periode ini

juga terlihat dari penurunan pada perputaran piutang perusahaan sebesar 4,59 kali

dengan peningkatan rata-rata umur piutang sebesar 16,37 hari. Tingginya rata-rata

umur piutang menunjukkan semakin lamanya waktu piutang untuk bisa tertagih

atau menjadi kas dan rendahnya perputaran piutang menunjukkan bahwa

rendahnya efektivitas pengelolaan dana dalam bentuk piutang hal ini dapat
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menandakan bahwa efisiensi dan efektivitas pengelolaan modal kerja kurang baik

sehingga dapat mempengaruhi kemampuan operasi perusahaan dalam usahanya

mendatangkan laba bagi perusahaan melalui pendapatan proyek.

Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut

penggunaan dan pengelolaan modal kerja periode 2005-2006 masih kurang efisien

dan efektiv.

Setelah melihat hasil perhitungan rasio keuangan dan modal kerja dapat

diketahui bahwa terjadi peningakatan  modal kerja sebesar Rp. 4.391.658.863

untuk periode tahun 2006-2007, artinya sumber modal kerja jumlahnya lebih

besar dari pada penggunaan modal kerja. Kenaikan modal kerja ini disebabkan

karena pada periode tersebut terjadi peningkatan jumlah aktiva lancar sebesar Rp.

931.336.210 dan penurunan pada kewajiban lancar sebesar Rp. 3.460.322.660.

Penurunan pada unsur kewajiban lancar khususnya pada hutang pihak ketiga

karena pada periode tersebut perusahaan mampu melunasi 7 jenis hutang pada

pihak ketiga seperti hutang Proyek Tanjungjati, UPP-3 Amythas, UPP-3 TGF,

UPP-3 CRM, UPP-3-UPP2, dan hutang Koperasi.

Selain itu pada periode tersebut terdapat peningkatan yang cukup besar

pada aktiva lancar pada unsur piutang afiliasi dan piutang dalam pelaksanaan

masing-masing sebesar Rp. 2.474.723.921 dan Rp. 1.550.480.735. Peningkatan

pada unsur piutang afiliasi ini dikarenakan pada periode tersebut  terdapat 2

tambahan piutang afiliasi baru yaitu dari perusahaan PT. Amythas Publicita dan

PT. Bumiharmoni Indoguna yang jumlahnya mencapai Rp. 2.110.226.678, selain

itu terdapat penambahan pada piutang lama seperti pada piutang perusahaan PT.
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Cakrabuana Consultant, PT.Amythas Tours, PT. Aria Jasa, PT.Ciriajasa,

Perwakilan Manado. Piutang afiliasi ini merupakan piutang anak perusahaan.

Penumpukan piutang ini terjadi karena perusahaan tidak memberikan batasan

kapan piutang boleh dibayar, namun berdasarkan perjanjian yang disesuaikan

dengan kemampuan membayar.

Kelemahan manjemen piutang ini tentu saja berpengaruh pada berjalannya

kelancaran likuiditas aktiva lancar, mengingat sifat piutang yang tingkat

likuiditasnya berada pada posisi kedua setelah kas, jika pos ini terganggu maka

likuiditas modal kerja juga akan terganggu. Di saat perusahaan belum mampu

menagih piutangnya, perusahaan justru menambah jenis piutang baru yang

jumlahnya sangat besar bahkan lebih dari 2 kali lipat  dari piutang lama. Sehingga

piutang akan menumpuk menjadi suatu tingkat yang berlebihan, arus kas akan

menurun dan piutang tak tertagih akan menutupi laba dari penjualan.

Hal ini terlihat dari terus menurunnya laba perusahaan dari tahun ke

tahun, untuk tahun 2007 laba bersih turun sebesar Rp.142.907.765. Penurunan

laba ini disebabkan walaupun terjadi kenaikan pendapatan proyek sebesar

Rp.27.695.263.231 perusahaan juga harus menanggung biaya lansung proyek

yang naik hingga Rp.27.156.757.975. hal ini menggambarkan bahwa manajemen

biaya perusahaan sangat buruk. Kesulitan estimasi biaya ini dikarenan proyek

yang dijalankan perusahaan merupakan proyek berskala besar dengan penggunaan

peralatan dan perlengkapan yang investasinya tinggi.
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Penurunan laba perusahaan yang di sebabkan terjadinya biaya langsung

proyek menyebabkan terjadinya penurunan pada ROA (Return On assets) dan

ROE (Return On Equity) yang masing- masing turun sebesar 0,78 % dan 3% di

tahun 2007. Penurunan ini secara absolut mencerminkan rendahnya kemampuan

laba perusahaan menghasilakan suatu tingkat pengembalian pada pemilik modal.

Namun untuk tingkat perputaran aktiva tetap PT. Amythas boleh dikatakan cukup

baik, perputaran aktiva tetap terjadi peningkatan sebesar 14,6% artinya tingkat

efektivitas penggunaan aktiva tetap untuk menghasilkan penjualan juga semakin

baik. Pergerakan yang serupa juga terjadi pada perputaran total aktiva, yang naik

menjadi 4,93 kali. Rasio yang cukup tinggi ini membuktikan bahwa terjadi

efektivitas pada penggunaan total aktivanya. Hal ini bisa terjadi karena pada tahun

2007 pendapatan proyek naik secara drastis yang secara langsung mempengaruhi

kenaikan modal kerja, namun kenaikan pada unsur aktiva tetap tidak terlalu besar,

artinya perusahaan mampu mengefektifkan pengelolaan aktivanya khususnya

aktiva tetap.

Masalah yang dihadapi perusahaan pada periode ini adalah walaupun

terjadi kenaikan modal kerja, namun PT. Amythas kurang mampu mengelola

modal kerjanya dengan baik. Hal ini terlihat kurang mampunya perusahaan dalam

mengelola biaya proyek, selain itu hal yang paling mendasar adalah semakin

banyaknya uang kas atau modal kerja yang tertanam dalam pos piutang. hal ini

terlihat dari terus menurunnya perputaran piutang pada tahun 2007 menjadi 7,92

kali,yang artinya modal usaha tertanam dalam piutang berputar hanya 7,92 kali
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dalam setahun. Dengan semakin lamanya rata-rata umur piutang menjadi 46,08

hari pada tahun 2007,

Dengan besarnya dana yang tertanam pada pos  piutang, dengan tingkat

perputaran piutang yang rendah, serta tingginya rata-rata umur piutang, membuat

semakin terbatasnya ruang gerak perusahaan untuk melaksanakan kegiatan

operasional perusahaan. Selain itu, penumpukan modal kerja yang terlalu besar

dalam piutang, mengindikasikan bahwa terjadi over investment. Over invesment

dalam piutang menandakan bahwa sebagian besar modal kerja tertanam dalam

piutang tidak termanfaatkan secara baik. Akibatnya efektivitas pengelolaan modal

kerja menurun dan kesempatan memperoleh laba dari kegiatan operasi perusahaan

menjadi menurun. Atas dasar itulah menjadi penting bagi perusahaan untuk

mengelola manajemen piutang sehingga mampu mempercepat tingkat perputaran

dan memperkecil collection period nya.

4.4. Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 2008 Setelah Upaya Peningkatan

Pengelolaan Modal Kerja

Proyeksi laporan keuangan perusahaan merupakan suatu proyeksi atau

perkiraan tentang keadaan keuangan dan hasil operasi perusahaan untuk satu

tahun berikutnya. Proyeksi laporan keuangan ini menyangkut proyeksi terhadap

laporan rugi laba, neraca dan laporan perubahan modal kerja. Dalam laporan ini

data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2007

sebelum adanya upaya peningkatan pengelolaan modal kerja. Proyeksi laporan

keuangan menyangkut keadaan keuangan perusahaan pada tahun 2007 setelah
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adanya upaya peningkatan pengelolaan modal kerja. Dari proyeksi ini diharapkan

dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan modal kerja.

Input utama dalam membuat proyeksi ini adalah dengan membuat

proyeksi pendapatan proyek. Dengan proyeksi pendapatan proyek maka dapat

dibuat estimasi-estimasi pendapatan, biaya-biaya, dan kebutuhan lainnya yang

diasumsikan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan proyek. Adapun

tahapan-tahapan dalam menyusun proyeksi keuangan adalah:

4.4.1. Proyeksi Pendapatan Proyek

Untuk meramalkan pendapatan atau penjualan tahun 2008 perhitungan

dengan trend linier metode garis lengkung. Yaitu:

Tabel 4.15

Tabel Peramalan Trend Linier

Tahun Y X Y. X X
2

X2.Y X
4

2005 123.947.343.292 -1 -123.947.343.292 1 123947 1
2006 118.153.242.982 0 0 0 0 0
2007 145.248.506.213 1 145.848.506.213 1 145.848 1
Jumlah 38.949.0922.487 0 21.901.162.921 2 269.795.849.505 2

Sumber: data diolah

1. Y = n . a + c . x2

387.494.092.487 = 3 . a + 2c

2. x2 . y = a x2 + c x4

269.795.849.505 = 2a + 2c

387.949.092.487 = 3a + 2c

269.795.849.505 = 2a + 2c

118.153.242.982 = a
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 xy = b. x2

21.901.162.921 = 2b

2

921.162.901.21
= b

10.950.581.461 = b

 269.795.849.505 = 2a + 2c

= 2.118.153.242.982 + 2.c

= 236.306.485.964 + 2c

269.795.849.505 -236.306.485.964 = 2c

33.489.363.541 = 2c

16.744.681.771 = c

Y = a + bx + c(x)2

Y = 118.153.242.982 + 10.950.581.461 + 16.744.681.771 (2)2

= 196.082.551.525

Jadi ramalan penjualan (pendapatan) untuk tahun 2008 adalah sebesar

Rp.196.082.551.525

4.4.2.Budget pengelolaan piutang

Piutang peusahaan yang berasal dari akrivitas proyek umumnya sulit

ditagih karena semuanya berdasarkan kontrak yang diatur pembayarannya

berdasarkan termin, namun keterlambatan pembayaran tetap saja terjadi hal yang

dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan pendekatan secara teknis

khususnya kepada pemberi proyek seperti pemerintah dan pihak swasta. Sehingga

dapat timbul suatu hubangan baik yang dapat membantu kelancaran pelunasan

pembayaran.
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Perusahaan memiliki kebijakan  bahwa setiap pengembalian piutang

berdasarkan perjanjian, hanya saja berbeda dengan kebijakan sebelumnya, bahwa

ketika terjadi keterlambatan pembayaran maka perusahaan akan memberikan

sanksi berupa denda sebesar 0.5% dari nilai piutang, selain itu untuk tahun ini

perusahaan memngeluarkan kebijakan bahwa peusahaan hanya mengelurakan

piutang keryawan maksimal sebesar Rp. 50.0000 per tahun. Demi menghindari

dari penumpukan piutang. sehingga untuk tahun selanjutnya di asumsikan piutang

akan terkumpul sebagai berikut:

1. Piutang usaha

Akan terkumpul sebesar 40%, ditahun 2008.

= 336.925.310
100

40
xRp

= Rp124.370.134

Sisa piutang = Rp186.555.202

2. Piutang afiliasi

= 952.536.322.6
100

60
xRp

= Rp3.793.522.171

Sisa = Rp2.529.014.781
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3. Piutang karyawan.

= 225.483.109
100

70
xRp

= Rp 43.793.290

Sisa piutang = Rp71.896.645 (ditambah 50.000.000)

4. Piutang Pelaksanaan

= 28,134.839.2
100

60
xRp

= Rp 1.703.480.569

Sisi piutang = Rp 1.135.653.712

5. Puitang Proyek

= 606.783.811.8
100

70
xRp

= Rp 6.168.248.524

Sisa piutang = Rp2.643.535.682

dari data diatas diketahui sisa piutang tahun 2008:

= piutang tahun 2008-penerimaan piutang tahun 2008

= Rp.19.443.863.400 – Rp. 11.877.207.978

= Rp.6.516.655.422
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Dengan dilakukannya pengefektifan pengumpulan piutang, maka

terdapat kelebihan kas untuk tahun 2008 dari tahun 2007. Dimana pada tahun

tersebut kas terikat dalam piutang. kelebihan tersebut berjumlah:

= piutang tahun 2007 – sisa piutang tahun 2008

= Rp. 18.393.863.400 – 6.516.655.422

= Rp. 11.877.2207.978

Dengan terkumpulnya dana tersebut perusahaan mempunyai kesempatan

untuk  memperbaiki kondisi likuiditas perusahaan dan berinvestasi ke usaha yang

akan memberikan keuntungan yang lebih besar, misalnya:

a.Melakukan investasi pada aktiva tetap

Menurut definisinya, aktiva tetap mempunyai masa hidup lebih dari satu

tahun, sehingga dengan demikian penanaman modal dalam aktiva tetap

adalah merupakan investasi jangka panjang. Investasi pada aktiva tetap ini

bisa jadi dengan cara melakukan pembelian kendaraan untuk mendukung

keefektifan pekerjaan dalam proyek sehingga omzet (pendapatan) juga ikut

meningkat, yang pada  akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas.

Peningkatan profit ini dapat tercipta dari penyelesaian pengerjaan proyek

yang makin cepat karna adanya tambahan mesin/alat-alat baru, serta

tambahan pemasukan dari hasil menyewakan alat-alat berat. Aktiva tetap

seringkali disebut sebagai “the earning assets” (aktiva yang sesungguhnya

menghaslkan pendapatan bagi perusahaan) oleh karena aktiva-aktiva

aktiva-aktiva tetap ialah yang memberikan dasar  bagi “earning power”

perusahaan. Hal ini karna tanpa adanya mesin dan peralatan-peralatan lain,
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perusahaan tidak akan dapat melakukan kegiatan oprasional atau

produksinya. Selain itu, bahwa kombinasi dari pengelolaan aktiva lancar

dan aktiva tetap akan sangat penting sekali untuk meningkatkan return on

investment perusahaan secara keseluruhan.

b. Untuk membayar hutang usaha

Kelebihan kas tersebut dapat di gunakan untuk membayar atau melunasi

hutang usaha lebih cepat atau paling tidak hutang tersebut dibayar tepat

waktu,

c.Dana tersebut dimasukkan (ditabung) ke bank

Apabila dana tersebut disimpan atau ditabung ke bank, maka perusahaan

akan memperoleh tambahan penghasilan berupa bunga bank. Ini

merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan apabila perusahaan

berasumsi bahwa uang kas yang dimiliki perusahaan sudah terlalu besar,

maka dari pada kelebihan uang kas tersebut menganggur (idle cash), maka

akan lebih baik jika dimasukkan/ditabung ke bank, yang mana akan

memberikan penghasilan berupa bunga kepada perusahaan. Selain itu,

terdapat pertimbangan lainnya, yakni:

- Resiko yang ditanggung perusahaan dengan memasukkan sebagian

kelebihan dana/uang kas ke bank lebih kecil apabila dana tersebut secara

keseluruhan dipakai untuk kegiatan operasi perusahaan.

- Dana pada bank merupakan cadangan modal yang sewaktu-waktu dapat

diambil bila perusahaan mengalami kesulitan dana yang mendadak dan
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perusahaan tidak perlu mencari pinjaman kepada pihak ketiga yang

memberikan beban bunga tinggi

- Dapat sewaktu-waktu diinvestasikan ke usaha yang lebih dapat

memberikan keuntungan, karena dana tersebut dimasukkan kedalam bank,

maka perusahaan akan mendapatkan tambahan pendapatan berupa bunga

dari tabungan.

Proyeksi jika keempat alternatif dijalankan:

 Melakukan investasi pada aktiva tetap

Hal ini didasarkan bahwa melalui penambahan aktiva tetap, dalam

jangka panjang akan meningkatkan kemampuan oprasional

perusahaan yang bertujuan untuk memperbesar profit. Selain itu,

dengan adanya alokasi kas atau aktiva lancar pada aktifa tetap

diharapkan perusahaan nantinya dapat memperoleh hasil lebih

banyak dari aktiva tetap dibanding dengankan dengan aktiva lancar

yang dimilikinya, sehingga dapat dikatakan bahwa aktiva tetap

menggambarkan aktiva yang benar-benar dapat memberikan hasil

kepada perusahaan (the true earningassets).

Pada akhir tahun diasumsikan bahwa perusahaan akan

menggunakan 25 % dari Rp.11.877.207.978, yakni sebesar Rp.

2.969.301.993 untuk pembelian aktiva tetap dalam bentuk

kendaraan, diharapkan dengan adanya penambahan aktiva tetap

tersebut, perusahaan akan memperoleh tambahan pendapatan (cash
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inflow) sebesar 25 % dari aktiva tetap tersebut, yakni sebesar

Rp.742.325.498.

 Membayar utang

Diasumsikan perusahaan akan membayar utang sebesar 50% dari

Rp.11.877.207.978 yaitu sebesar Rp. 5.938.603.985

 Disimpan di Bank

Diasumsikan 25% dari Rp.11.877.207.978, yakni sebesar Rp.

2.969.301.993 akan di simpan didalam bank. Dengan

Pendapatan tambahan bunga = Rp. 3,5 % x Rp. 2.969.301.993

= Rp.103.925.569

Pajak bunga 20 %                   = Rp.20.789.113

Pendapatan bunga                    = Rp. 83.1400.456

Jadi tambahan dana pada bank = nilai pokok simpanan + bungan

tabungan:

= Rp.2.969.301.993 + Rp. 83.1400.456

= Rp.3.052.442.449
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4.4.3. Proyeksi Laporan Laba Rugi Tahun 2008

Beberapa asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan rugi laba, antara

lain :

1. Tambahan pendapatan/keuntungan yang berasal dari Investasi pada aktiva

tetap diproyeksikan sebesar Rp. 742.325.498,-.

2. Proyeksi pendapatan proyek : Rp. 196.082.551.525,-.

3. Proyeksi biaya, langsung proyek

= %100
213.506.848.145

190.950.231.14
x

= 96,14%

Jadi proyeksi biaya langsung proyek untuk tahun 2008.

= 96,14% x Rp 196.082.551.525

= 188.513.765.036

4. Proyeksi beban usaha dan administrasi umum

= %100
213.506.848.145

2223.719.886.
x

= 2,55%

Proyeksi beban usaha  = 525.551.082.196
100

2,55
x

= 5.000.105.063
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5. Pendapatan (beban) Lain-lain

Pendapatan Lain = %100
213.506.848.145

099.576.393
x

= 0,26%

Proyeksi pendapatan = 525.551.082.196
100

0.26
x

= 509.814.633

6. Beban Lain-lain = %100
213.506.848.145

3396.898.37
x

= 0,27%

Proyeksi beban lain-lain = 525.551.082.196
100

0.27
x

= 529.422.889.
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Tabel 4.16
Proyeksi Laporan Laba Rugi

PT.Amythas Experts and Associates
tahun 2008 (setelah pemecahan masalah)

Pendapat proyek 196.082.551.525
Biaya langsung proyek 188.513.765.036
Laba kotor 7.568.786.489
Beban usaha
Administrasi & umum 5.000.105.063
Laba usaha 2.568.681.426
Pendapatan (beban) lain-lain 509.814.633
beban lain-lain 529.422.889

19.608.256
Laba (rugi) setelah bunga & pajak 2.549.073.170
Bunga 176.474.296
Laba sebelum pajak 2.372.598.874
Pajak 1.029.580.825
Laba (rugi) bersih 1.343.018.049

Sumber : data diolah

Pajak penghasilan

10% X 50.000.000      = 5.000.000

15% X 50.000.000      = 7.500.000

30% X 3.390.269.418 = 1.017.080.825

Jumlah              =  1.029.580.825
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Berdasarkan anggaran laporan laba rugi yanh telah disusun , kemudian

dapat disusun anggaran keuangan berupa anggaran kas (estimasi budget kas) dan

anggaran neraca. Berikut ini adalah langkah-langkah didalam penyusunannya:

4.4.4. Proyeksi Estimasi budget kas
a. Estimasi penerimaan kas

Tabel 4.17

Estimasi  Penerimaan Kas PT.Amythas Experts and Associates

Tahun 2008

Pelunasa piutang tahun 2008 11.877.207.978
Tambahan pendapatan dari
aktiva tetap 742.325.498
Pendapatan bunga 83.140.756
Pendapatan lain-lain 509.814.633
Pendapatan proyek 196.082.551.525
jumlah penerimaan kas 209.295.040.090

Sumber: data diolah

b. estimasi pengeluaran kas

tabel 4.18

Estimasi Pengeluaran Kas PT.Amythas Experts And Associates

Tahun 2008

Biaya langsung proyek 188.513.765.036
Biaya beban usah 5.000.105.063
Biaya beban lain-lain 529.422.889
Biaya bunga 176.474.296
Pembayaran pajak 1.943.183.435
Pembayaran hutang bank 5.938.603.985
Pembayaran aktiva tetap 2.969.301.993
deviden 481.819.951
Total penggunaan 205.552.676.648

Sumber: data diolah
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c. Proyeksi budget kas
Tabel 4.19

Estimasi Budget kas PT. Amythas Experts And Associates

Tahun 2008

Saldo kas awal 5.346.642.665
Penerimaan kas 209.295.040.090
Pengeluaran kas 205.552.676.648
Saldo kas akhir 9.089.006.107
Sumber: data diolah

4.3.5. Proyeksi Neraca Tahun 2008

Beberapa asumsi yang digunakan dalam menyusun Proyeksi Neraca

Tahun 2007, antara lain :

1. Proyeksi Pos-Pos Aktiva

 Proyeksi kas diambil dari budget kas + efek, yakni sebesar Rp.

9.570.826.058,-

 Jumlah piutang diambil dari skedul pengumpulan piutang, yaitu sebesar :

1. Piutang usaha : Rp.    186.555.202,-

2. Piutang afiliasi : Rp. 2.529.014.781,-

3. Piutang karyawan : Rp.      71.896.645,-

4. Piutang dan pelaksanaan : Rp. 1.135.653.712,-

5. Piutang proyek : Rp. 2.643.535.712,-
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 Jumlah uang muka pajak diproyeksikan

Uang muka pajak diproyeksikan naik sebanding dengan peningkatan

penjualan pada tahun 2008. Perbandingannya sebesar :

%49,0%100
213.506.848.145

948.474.728


Rp

Rp

Jadi, uang muka pajak, sebesar :

502.804.960525.551.082.196%49,0 RpRp 

 Investasi, diproyeksikan tetap seperti tahun 2007

%89,1%100
213.506.848.145

440.236.760.2


Rp

Rp

Jadi, investasi sebesar :

224.960.705.3525.551.082.196%89,1 RpRp 

A. Aktiva tetap

1. Bangunan sebesar Rp. 1.867.090.229,-

2. Inventaris sebesar Rp. 1.000.350.135,-

3. Kendaraan, karena di tahun 2007 terjadi pembelian aktiva tetap

berupa kendaraan, semua hal ini terjadi, karena pada tahun yang

bersangkutan, terjadi penanganan proyek, sehingga otomatis

kendaraan sangat diperlukan untuk tim proyek, sehingga besarnya

Rp. 3.427.747.938 + 2.969.301.993 = Rp. 5.457.430.105.
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B. Proyeksi Jaminan Bank

Jaminan bank diproyeksikan naik sebanding dengan peningkatan pejualan

pada tahun 2008, perbandingannya adalah:

%100
2007

2007min


ahunPenjualant

tahunbungaanJa

%100
213.506.848.145

350.147.646


= 0,44%

Jadi proyeksi jaminan bank untuk tahun 2008, adalah

= 0,44% x Rp. 196.082.551.525

= Rp. 862.763.226

2. Proyeksi Pos-pos Passiva

 Proyeksi Hutang Pajak

Hutang pajak terdiri dari hutang pajak pada tahun 2007, sebesar Rp.

913.602.610, dan hutang pajak dari laba pada tahun 2008, adalah Rp.

1.943.183.435, dan hutang sejumlah tersebut telah dilunasi oleh

perusahaan.

 Proyeksi Hutang Biaya Proyek

Hutang biaya proyek diproyeksikan kenaikannya sebanding dengan

peningkatan penjualan pada tahun 2008, sehingga proyeksinya adalah:
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Proyeksi hutang biaya proyek:

%100
2007

2007tan


ahunPenjualant

ekgbiayaproyhu

%100
213.506.848.145

564.213.311.1


=0,89% x Rp. 196.082.551.525

= Rp. 1.745.134.708.

Perusahaan melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp.5.938.603.985,

dengan perincian sebagai berikut:

 Hutang pihak ketiga = Rp. 4.075.951.750 – Rp.4.000.000.000

= Rp. 75.951.750

 Hutang lain-lain = Rp.1.292.958.707 – Rp. 938.603.985

= Rp. 354.354.722

 Hutang uang muka proyek = Rp. 3.121.011.338 – Rp. 1.000.000.000

= Rp. 2.121.011.338

 Hutang Bank

Perusahaan tidak melakukan penambahan hutang bank, sehinnga

untuk tahun 2008 jumlah hutang bank sebesar Rp. 11.606.417.470



110

Tabel 4.20
Proyeksi Neraca

PT.Amythas Experts and Associates
tahun 2008 (setelah pemecahan masalah)

Aktiva jumlah
aktiva lancar
kas dan setara kas Rp                9.089.006.107
piutang usaha Rp                   186.555.202
piutang afiliasi Rp                2.529.014.781
piutang karyawan Rp                      71.896.645
piutang dalam pelaksanaan Rp                1.135.653.712
piutang proyek Rp                2.643.535.082
uang muka pajak Rp                   960.804.502
jumlah aktiva lancar Rp             16.616.466.031

investasi Rp                3.705.960.224
aktiva tetap
bangunan Rp                1.867.099.229
inventaris kantor Rp                1.090.350.135
kendaraan Rp                5.457.430.105
akumulasi penyusutan Rp                4.798.059.429
jumlah aktiva tetap Rp                3.616.820.040

aktiva lain-lain
jaminan bank Rp                   862.763.226
jumlah total aktiva Rp             24.802.009.521

Kewajiban dan ekuitas

kewajiban lancar
hutang pajak
hutang afiliasi Rp -
hutang biaya proyek Rp                1.745.134.708
hutang pihak ketiga Rp                      75.951.750
hutang lain-lain Rp                   354.354.722
hutang uang muka proyek Rp                2.121.011.338
pendapatan proyek ditangguhkan Rp -
jumlah kewajiban lancar Rp                4.296.452.518
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kewajiban jangka panjang
hutang bank Rp             11.606.417.470

ekuitas

modal saham Rp                   803.100.000

cadangan modal Rp                   112.400.000
laba (rugi) ditahan Rp                5.817.216.573

laba (rugi) tahun berjalan Rp                1.343.018.049
jumlah ekuitas Rp 8.075.734.622
jumlah kewajiban dan ekuitas Rp             24.802.009.521

Sumber: data diolah

Tabel 4.21
Laporan Perubahan Modal Kerja

PT. Amythas Experts and Associates
Tahun 2008 (setelah perbaikan)

Aktiva jumlah
aktiva lancar
kas  dan setara kas Rp   9.089.006.107
piutang usaha Rp       186.555.202
piutang afiliasi Rp   2.529.014.781
piutang karyawan Rp         71.896.645
piutang dalam pelaksanaan Rp   1.135.653.712
piutang proyek Rp   2.643.535.082
uang muka pajak Rp       960.804.502
jumlah aktiva lancar Rp 16.616.466.031

kewajiban lancar
hutang pajak
hutang afiliasi Rp -
hutang biaya proyek Rp   1.745.134.708
hutang pihak ketiga Rp         75.951.750
hutang lain-lain Rp       354.354.722
hutang uang muka proyek Rp   2.121.011.338
pendapatan proyek ditangguhkan Rp -
jumlah kewajiban lancar Rp   4.296.452.518
modal kerja Rp 12.320.013.513

Sumber: data diolah
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Dari laporan perubahan modal kerja seperti nampak pada tabel di atas

dapat ditemukan hal-hal yang menunjukkan perubahan-perubahan pada unsur-

unsur modal kerja sebagai berikut:

Bahwa terjadi penurunan jumlah aktiva lancar dalam bentuk piutang

sebesar Rp.11.827.207.978 dari tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa pada

tahun 2008 terjadi pembayaran piutang, ini artinya modal kerja mulai berjalan

efektif dengan ditandainya penurunan penumpukan dana dalam bentuk piutang,

sehingga likuiditas perusahaan akan meningkat. Selain itu penurunan ini juga

diikuti oleh penurunan jumlah kewajiban lancar perusahaan, penurunan yang

terjadi yaitu sebesar Rp.6.418.285.451 dari yang awalnya sebesar Rp

10.714.737.969. kewajiban lancar yang menurun mencerminkan bahwa

perusahaan melakukan pembayaran piutang.
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4.5. Analisis Rasio Keuangan Tahun 2008

Setelah melakukan proyeksi keuangan tahun 2008 atau setelah

dilakukannya perbaikan, selanjutnya dilakukan perhitungan rasio keuangan.

Adapun perhitungan rasio keuangan ini didasarkan pada proyeksi laporan laba-

rugi dan neraca yang dibuat. Analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk

mengetahui apakah berdasarkan pada kebijakan baru telah memberikan hasil yang

baik atau tidak. Perhitungan rasionya adalah

A. Rasio Likuiditas

1. Net Working Capital (NWC) = Aktiva Lancar – Kewajiban Lancar

Tahun 2008 = 16.616.466.031 – 4.296.452.518

=   12.320.013.513

2. Net Working Capital to Total Asset Ratio (NWCTAR)

NWCTAR = %100x
AktivaTotal

CapitalWorkingNet

Tahun 2008 = %100
.52124.802.009

.51312.320.013
x

= 49,67%

3. Curren ratio (CR) = %100x
lancargtanHu

lancarAktiva

Tahun 2008 = %100
518.452.296.4

031.466.616.16
X

= 386,74%
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Tabel 4.22

Rekapitulasi hasil Analisis Rasio Likuiditas

Rasio 2007 2008

1. Net Working Capital 11.754.243.044 12.320.013.513

2. NWCTAR 46,5% 49,67%

3. Current Ratio (CR) 227.80% 386,74%

Sumber: data diolah

B. Rasio Aktivitas

1. Perputaran Piutang  =
Piutang

Penjualan

Tahun 2008 =
422.655.566.6

525.551.082.196

= 29,86 kali

2. Rata-rata Umur Piutag
PiutangPerputaran

365

Tahun 2008 =
86,29

365

= 12,22 Hari

3. Perputaran Aktiva tetap =
TetapAktiva

Penjualan

Tahun 2008 =
040.820.616.3

525.551.082.196

= 54, 21 kali
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4. Working Capital Turn Over (WCTO) =
KerjaModal

Penjualan

Tahun 2008 =
513.013.320.12

525.551.082.196

= 15, 91 kali

5. Perputaran Total Aktiva =
AktivaTotal

Penjualan

Tahun 2008 =
521.009.802.24

525.551.082.196

= 7, 9 kali

Tabel 4.23
Rekapitulasi Hasil Analisis Ratio Aktivitas

Rasio 2007 2008

1. Perputaran piutang 7,92 kali 29,86 kali

2. Rata Umur Piutang 46,08 hari 12,22 Hari

3. Perputaran aktiva tetap 87,84 kali 54,21 kali

4. Perputaran modal kerja 10,60 kali 15,91 kali

5. Perputaran total aktiva 4,93 kali 7,9 kali

Sumber : data diolah
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C. Rasio Solvabilitas

1. Total Hutang terhadap Total Asset = %100x
AktivaTotal

HutangTotal

Tahun 2008 = %100
521.009.802.24

988.869.902.15
x

= 64.11%

2. Time Interest Carried (TIE) =
BungaBeban

EBIT

Tahun 200 =
296.474.176

170.073.549.2

= 14,44 kali

Tabel 4.24

Rekapitulasi Hasil Analisis Ratio Solvabilitas

Rasio 2007 2008

1. Total Hutang terhadap Total
Asset

75%` 64.11%

2. TIE 13,14 kali 14,44kali

Sumber : data diolah
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D. Rasio Profitabilitas

1. Profit Margin = %100x
Penjualan

BersihLaba

Tahun 2008 = %100
525.551.082.196

049.018.343.1
x

= 0.69 %

2. ROA (Return On Assets) = %100x
AktivaTotal

BersihLaba

Tahun 2008 = %100
521.009.802.24

049.018.343.1
x

= 5,41 %

3. ROE (Return On Equity) =
Modal

BersihLaba

Tahun 2008 = %100
622.734.075.8

049.018.343.1
x

= 16,63 %

Tabel 4.25

Rekapitulasi Hasil Analisis Ratio Profitabilitas

Rasio 2007 2008

1. Profil Margin 0,68 % 0.69 %

2. ROA (Return On Assets) 3,35% 5,41 %

3. ROE (Return On Equity) 13% 16,63 %

Sumber: data diolah
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Rasio Likuiditas Pada tahun 2008 (setelah perbaikan) net working capital

mengalami penurunan sebesar Rp.1.434229.530. sedangkan untuk NWCTAR

mengalami kenaikan sebesar 3,17 % hal ini mencerminkan bahwa kemampuan

modal kerja dalam menghasilkan aktiva juga semakin baik. Kenaikan juga terjadi

pada current ratio hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 setelah perbaikan

perusahaan dalam keadaan likuid. Current ratio ini menunjukkan tingkat

keamanan (Margin of Safety) kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan

untuk membayar hutang, dari data di atas secara umum tingkat likuiditas

perusahaan masih cukup baik atau likuid, karena sudah berhasil melebihi angka

200%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 hutang dijamin oleh aktiva lancar

sebesar Rp 3,86, kenaikan ini disebabkan karena jumlah kas setelah pemecahan

masalah mengalami peningkatan sebesar Rp.3.742.363.442, walaupun modal

kerjanya turun namun dengan adanya peningkatan kas perusahaan lebih mampu

didalam mengelola kegiatan operasi dan memenuhi semua kebutuhannya.

Hasil perhitungan rasio solvabilitas menunjukkan bahwa terjadi penurunan

pada rasio total hutang terhadap total aktiva, hal ini terlihat pada penurunan

10,89 % tahun 2008, yang awalnya 75% di tahun 2007 menjadi 64,11%. Hal ini

menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh 50% lebih dananya dari hutang..

Tingkat hutang yang terlalu tinggi memuat resiko kebangkrutan sebuah

perusahaan juga menjadi semakin besar. Jika dilihat dari rasio TIE kenaikan

terjadi sebesar 1,3 % kenaikan ini menjelaskan bahwa bunga dari hutang semakin

mampu ditutupi oleh laba yang diperoleh oleh perusahaan
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Hasil perhitungan rasio profitabilitas pada tahun proyeksi menunjukkan

bahwa terjadi  kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari kenaikan sebesar

0.01% di tahun proyeksi, yang awalnya sebesar 0,68% di tahun 2007 menjadi

0,96% di tahun 2008. Margin laba bersih mengukur profitabilitas setelah

mempertimbangkan semua pendapatan,dan beban termasuk pos bunga, pajak dan

non operasi

Dari analisis ROA (Return On Asset) di ketahui bahwa terjadi pergerakan

kenaikan rasio dari pergerakan nilai laba bersih atas total aktiva, hal ini terlihat

dari peningkatan sebesar 2,06 % Hal ini merupakan indikasi baik atas efektivitas

pengelolaan untuk menghasilkan laba bersih. kenaikan ini disebabkan karena

naiknya profit margin perusahaan. Hal ini menandakan bahwa kemampuan aktiva

tetap dalam menghasilkan laba bersih semakin baik dari tahun sebelumnya.

Investasi dalam bentuk aktiva tetap dalam tahun proyeksi ini berjalan maksimal.

Begitu juga dengan nilai ROE (Return On Equity) dari hasil perhitungan

terlihat bahwa rasio dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini terlihat pada

nilai ROE pada tahun 2007 sebesar  13 %  yang kemudian pada tahun berikutnya

yaitu tahun 2008 naik sebesar 3,63%, Nilai yang tinggi pada tahun 2008

sebenarnya merupakan indikasi yang sangat baik bagi perusahaan karena secara

absolut mencerminkan tingginya kemampuan laba perusahaan menghasilakan

suatu tingkat pengembalian yang sangat tinggi pada pemilik modal.
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Berikut ini akan ditujukan dampak pengelolaan piutang secara efektif

terhadap peningkatan laba bersih perusahaan, karena bagaimanapun juga tujuan

akhir bagi setiap perusahaan adalah menghasilkan tambahan keuntungan atau

profit disetiap kegiatan operasionalnya

Tabel 4.26
Laba Bersih PT.Amythas Experts And Associates

sebelum dan sesudah pemecahan masalah.

keterangan 2007 2008

laba bersih 992.169.475 1.343.018.049

Sumber: data diolah

Dari data diketahui bahwa laba bersih perusahaan meningkat sebesar

Rp.350.848.574. peningkatan ini disebabakan adanya pendapatan atau keuntungan

tambahan karena perusahaan melakukan investasi dalam aktiva tetap, dimana

dana inestasi ini diperoleh dari kelebihan kas akibat pengumpulan piutang yang

semakin cepat.

Berdasarkan pembuktian diatas membuktikan bahwa apabila modal kerja

yang tertanam dalam pos piutang dapat diefektifkan lebih cepat maka perusahaan

dapat melakukan investasi-investasi lain yang dianggap dapat memberikan

keuntunngan. Selain itu faktor penyebab lainnya adalah menurunnya biaya-biaya

dan beban bunga yang ditanggung perusahaan, karena perusahaan mampu

melunasi kewajiban-kewajibannya seiring dengan meningkatnya kemampuan

likuiditas perusahaan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan

piutang yang efektif, telah mampu meningkatkan efisiensi modal kerja sehingga

dapat lebih likuid, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan.
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Dengan pemecahan masalah yang dilakukan, membuktikan bahwa apabila

piutang dikelola secara efektif, akan meningkatkan efisiensi modal kerja.tingkat

efisiensi modal kerja dapat diukur dengan rasio perputaran modal kerja bersih,

dimana semakin cepat tingkat perputaran modal kerjanya, maka akan semakin

efisien. Selain itu, dengan adanya pengelolaan piutang yang afektif berdampak

pula terhadap peningkatan laba bersih yang diperoleh perusahaan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Selama periode penelitian, masalah yang dihadapi perusahaan selama ini

adalah semakin  rendahnya likuiditas modal kerja, yang ditunjukkan oleh

menurunnya rasio perputaran modal kerja selama periode tahun penelitian,

dan terjadi inefisiensi modal kerja. Hal ini disebabkan banyaknya uang kas

atau modal kerja yang tertanam dalam pos piutang seperti dalam piutang

proyek, piutang afiliasi dan piutang karyawan. Hal ini terlihat dari

besarnya dana yang tertanam pada piutang, dengan tingkat perputaran

piutang yang rendah, serta tingginya rata-rata umur piutang. piutang yang

terlalu besar mengindikasikan bahwa terjadi over investment dalam

piutang yang mengakibatkan perputarannya semakin kecil dan otomatis

memperpanjang masa pengumpulannya. Akibatnya efektivitas pengelolaan

modal kerja menurun dan kesempatan memperoleh laba dari kegiatan

operasi perusahaan menjadi menurun.

2. Jika dilihat  penyebab terjadinya penurunan modal kerja dari sisi non

current PT.Amyhtas mengalami permasalahan pada pengelolaan aktiva

tetap, dari rasio perputaran aktiva tetap pada perode tahun 2005 hingga

2006 rasio mengalami penurunan hal ini menunjukkan bahwa dana yang

seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan operasi  justru tertahan dalam
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bentuk aktiva tetap yang terbukti tidak mampu mendatangkan pendapatan

proyek secara maksimal bagi perusahaan. Intinya adalah  kas yang terlalu

besar tertanam pada aktiva tetap dapat mempengaruhi ketersedian atau

likuiditas dana perusahaan

3. Hasil dari usaha pengefektifan pengelolaan piutang ditempuh pada tahun

2008 menunjukkan adanya peningkatan terhadap kemampuan likuiditas

perusahaan secara signifikan, dimana nilai current ratio meningkat sebesar

158,94%,peningkatan juga terjadi pada sebagian besar rasio aktivitas

perusahaan, terutama pada hari pengumpulan piutang yang semakin

singkat yakni 12,22 hari atau 33,86 hari lebih cepat dibanding tahun

sebelumnya. Selain itu, juga berdampak pada rasio perputaran modal

kerjanya yang mengalami peningkatan dari 10,60 kali menjadi 15,91 atau

naik 5,31 kali selain itu akibat dari usaha pengefektifan pengelolaan

piutang berdampak pada peningkatan laba bersih perusahaan ditahun

2008. Yang awalnya sebesar Rp. 992.169.475 di tahun 2007 setelah ada

perbaikan menjadi Rp.1.343.018.049 atau naik sebesar Rp. 350.848.574.
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5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disisni

penulis memberikan saran kepada PT. Amythas Experts and Associates dalam

upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen modal kerjanya.

1. Kebijakan dalam piutang

a. Melakukan pendekatan secara teknis

Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan

pihak perusahaan terhadap pemilik piutang khususnya untuk

piutang yang berasal dari aktivitas proyek, misalnya piutang

proyek, piutang  dalam pelaksanaan, dan piutang afiliasi sehingga

terjalin suatu hubungan baik yang nantinya bisa membuat proses

pembayaran piutang menjadi tepat waktu.

b. Membuat kebijakan bunga

Pada perusahaan ini pinjaman yang diberikan pada karyawan tidak

mematok jangka waktu pengembalian tetapi didasarkan pada

kesepakatan antara karyawan dan perusahaan untuk menentukan

jangka waktu pengembalian tersebut,Sama juga halnya bagi anak

perusahaan dan pinjaman pada proyek. Kondisi ini tentu

mempersulit perusahaan untuk mempercepat jangka waktu

pengembalian mengingat perusahaan sangat mempertimbangkan

kemampuan finansial dari setiap pengajuan pinjaman. Oleh karena
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itu cara yang bisa ditempuh oleh pihak manajemen untuk

mempercepat perputaran piutang adalah dengan jalan memberi

alternatif penurunan tingkat bunga pinjaman jika karyawan atau

anak perusahaan bersedia membayar kewajiban lebih cepat dari

jangka waktu yang telah disepakati atau bisa juga dengan

memperketat aturan peminjaman piutang dalam sebuah kontrak.

Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak,

bagi perusahaan kebijakan ini mempercepat pengembalian piutang

sehingga dapat lebih cepat dimanfaatkan karena dana yang

mengendap tidak terlalu besar dan lama, sedangkan bagi peminjam

keuntungan yang dapat diperoleh adalah kecilnya beban kewajiban

yang ditanggung karena turunnya tingkat bunga pinjaman.

c. Secara konsisten melaksanakan langkah-langkah pengendalian atas

piutang seperti. Evaluasi secara kontinyu terhadap kebijakan

piutang, selalu memonitor dan melaksanakan evaluasi terhadap

kebijaksanaan pengumpulan piutang.

2. Kebijakan dalam pengelolaan aktiva tetap.

Perusahaan seharusnya melakukan pengkajian yang cukup dalam

sebelum membeli aktiva tetap, pengkajian ini dapat dilakukan dari segi

manfaat, tinggi rendahnya nilai penyusutan, tingkat mendesak atau

tidaknya pembelian, tinggi rendahnya pajak dan pertimbangan

alternatif lainnya seperti misalnya menyewa atau membeli produk

second aktiva tetap. Pembelian aktiva tersebut harus diprioritaskan
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berdasarkan tingkat manfaat yang diberikan pada perusahaan. Aktiva

tetap yang masih dapat ditunda sebaiknya mendapatkan prioritas

terakhir, karena seperti yang telah dijelaskan pengendapan dana yang

terlalu besar pada aktiva tetap dapat menghilangkan kesempatan

mendapatkan pendapatan karena rendahnya dana likuid perusahaan.

Kestabilan kerja perusahaan menjadi terganggu, mengingat perusahaan

ini merupakan perusahaan jasa konsultan yang sangat membutuhkan

arus dana yang likuid. Hal ini juga dapat menghidarkan perusahaan

dalam melakukan pinjaman atau hutang pada pihak lain, yang nantinya

akan menambah beban perusahaan.
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Lampiran 1

PT. AMYTHAS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2005

Aktiva Lancar

Kas dan Setera Kas 10.046.798.015

Piutang Usaha 1.190.691.996

Piutang Afiliasi 3.561.798.891

Piutang Karyawan 367.950.542

Piutang dalam pelaksanaan 251.800.742

Piutang Proyek 4.408.337.659

Uang Muka Pajak 1.081.656.460

Jumlah Aktiva Lancar 20.909.034.308

Investasi 2.390.736.440

Aktiva Tetap

Bangunan 1.632.449.229

Investasi Kantor 952.326.579

Kendaraan 2.702.985.619

5.287.761.427

Akumulasi Penyusutan (3.643.707.016)

Jumlah Aktiva Tetap 1.644.054.411

Aktiva Lain – lain

Jumlah Bank 703.373.431

Jumlah Akiva 25.047.198.411

Kewajiban Lancar

Hutang Pajak 76.291.794

Hutang Gfiliasi 1.310.781.200
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Hutang Biaya Proyek 1.4836.818.913

Hutang Pihak Ketiga 4.813.234.624

Hutang Lain-lain 182.316.365

Uang muka proyek 2.309.141.991

Pendapatan Proyek ditangguhkan 1.190.691.997

Jumlah 11.366.276.884

Kewajiban Tetap

Hutang Bank 4.154.796.710

15.521.073.594

EKUITAS

Modal Saham 803.100.000
Modal Dasar : 10.000 Lembar
Modal disetor tahun 2007 dan 2006 sebanyak
8.031 lembar, dengan nilai nominal
Rp. 100.000,- per lembar

Laba (Rugi) ditahan 5.166.794.735

Laba (Rugi) tahun berjalan 3.556.230.261

Jumlah kewajiban dan ekuitas 25.047.198.290
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Lampiran 2

PT. AMYTHAS

LAPORAN LABA – RUGI

UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR 31 DESEMBER 2005

Pendapatan Proyek 123.947.343.292

Biaya Langsung Proyek 113.480.947.290

Laba Kotor 10.466.396.002

Beban Usaha

Administrasi Umum 3.550.305.670

Laba Usaha 6.916.090.332

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Pendapatan Lain-lain 755.245.139

Beban Lain – lain 438.987.481

316.257.658

Laba sebelum bunga dan pajak 6.599.832.674

Bunga 339.596.781

Laba sebelum Pajak 6.260.235.893

Taksiran Pajak 2704.005.632

Laba (Rugi) bersih 3.556.230.261
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Lampiran 3

PT. AMYTHAS
N E R A C A

Per 31 Desember 2006

Catatan Tahun 2006
Rp.

AKTIVA

Aktiva Lancar
Kas 2a,3 1,013,518,188
Setara Kas 6,989,198,375
Piutang Usaha 2c,4 742,488,626
Piutang Afiliasi 2f,5 3,847,813,031
Piutang Karyawan 6 258,308,266
Piutang Dalam Pelaksanaan 2d,7 1,288,653,546
Piutang Proyek 2e,8 8,470,959,852
Utang Muka Pajak 9 926,704,924

Jumlah Aktiva Lancar 23,537,644,808

Investasi 10 2,300,236,440
Aktiva Tetap 2d,11

Bangunan 1,632,449,229
Inventaris Kantor 1,090,350,135
Kendaraan 3,098,136,619

5,820,935,983
Akumulasi Penyusutan (4,247,524,678)

1,573,411,305
Aktiva Lain-lain 12

Jaminan Bank 57,331,706

Jumlah Aktiva 27,468,624,259

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban Lancar

Hutang Pajak 13 1,009,551,307
Hutang Afiliasi 122,000,000
Hutang Biaya Proyek 14 1,311,054,190
Hutang Pihak Ketiga 15 6,828,797,541
Hutang Lain-lain 16 829,031,431
Uang Muka Proyek 17 4,074,626,158
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Kewajiban Jangka Panjang
Hutang Bank 18 6,255,209,199

Jumlah Kewajiban Lancar dan kewajiban
jk.panjang

20,430,269,826

Ekuitas
Modal Saham – Modal Dasar : 10.000

Lembar
Modal disetor tahun 2007 dan 2006

sebanyak
8.031 lembar, dengan nilai nominal
Rp. 100.000,- per lembar 19 803,100,000

Cadangan Modal 37,800,000
Laba (Rugi) Ditahan 5,062,377,193
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 1,135,077,240

Jumlah Ekuitas 7,038,354,433

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 27,468,624,259
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Lampiran 4

PT. AMYTHAS
LAPORAN LABA – RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2006

Catatan Tahun 2006
Rp.

Pendapatan Proyek 2e,20 118,153,242,982

Biaya Langsung Proyek 2e,21 113,075,192,215
Laba Kotor 5,078,050,767

Beban Usaha
Administrasi dan Umum 2e,22 3,563,812,405

Laba Usaha 1,514,238,362

Pendapatan (Beban) Lain-lain
Pendapatan Lain-lain 924,027,648
Beban Lain-lain (363,688,779)

560,338,869

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2,074,577,231

Taksiran PPh 939,499,991

Laba (Rugi) Bersih 1,135,077,240
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Lampiran 5

PT. AMYTHAS
N E R A C A

Per 31 Desember 2007

Catatan Tahun 2007
Rp.

AKTIVA

Aktiva Lancar
Kas 2a,3 154,175,606
Setara Kas 5,192,467,059
Piutang Usaha 2c,4 310,925,336
Piutang Afiliasi 2f,5 6,322,536,952
Piutang Karyawan 6 109,483,225
Piutang Dalam Pelaksanaan 2d,7 2,839,134,281
Piutang Proyek 2e,8 8,811,783,606
Utang Muka Pajak 9 728,474,948

Jumlah Aktiva Lancar 24,468,981,013

Investasi 10 2,760,236,440
Aktiva Tetap 2d,11

Bangunan 1,867,099,229
Inventaris Kantor 1,090,350,135
Kendaraan 3,427,747,938

6,385,197,302
Akumulasi Penyusutan (4,724,870,142)

1,660,327,160
Aktiva Lain-lain 12

Jaminan Bank 646,147,350

Jumlah Aktiva 29,535,691,963

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban Lancar

Hutang Pajak 13 913,602,610
Hutang Afiliasi
Hutang Biaya Proyek 14 1,311,213,564
Hutang Pihak Ketiga 15 4,075,951,750
Hutang Lain-lain 16 1,292,958,707
Uang Muka Proyek 17 1,121,011,338
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Kewajiban Jangka Panjang
Hutang Bank 18 11,606,417,470

Jumlah Kewajiban Lancar dan kewjiban
jk.panjang

22,321,155,439

Ekuitas
Modal Saham – Modal Dasar : 10.000

Lembar
Modal disetor tahun 2007 dan 2006

sebanyak
8.031 lembar, dengan nilai nominal
Rp. 100.000,- per lembar 19 803,100,000

Cadangan Modal 112,400,000
Laba (Rugi) Ditahan 5,306,867,049
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 992,169,475

Jumlah Ekuitas 7,214,536,524

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 29,535,691,963
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Lampiran 6

PT. AMYTHAS
LAPORAN LABA – RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2007

Catatan Tahun 2007
Rp.

Pendapatan Proyek 2e,20 145,848,506,213

Biaya Langsung Proyek 2e,21 140,231,950,190
Laba Kotor 5,616,556,023

Beban Usaha
Administrasi dan Umum 2e,22 3,719,886,222

Laba Usaha 1,896,669,801

Pendapatan (Beban) Lain-lain
Pendapatan Lain-lain 393,576,099
Beban Lain-lain (540,936,641)

(147,936,542)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1,749,309,259

Taksiran PPh 757,139,748

Laba (Rugi) Bersih 992,169,475
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