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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian di Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi. 

Dimana di era globalisasi ini banyak perusahaan-perusahaan yang siap bersaing 

ketat untuk menjadikan perusahaanya menjadi yang lebih baik dan menjadi yang 

terbaik, terdepan dan terkemuka diantara perusahaan-perusahaan lainnya baik di 

perusahaan lokal maupun di perusahaan internasional. Untuk mencapai itu 

manajer perusahaan harus jeli, teliti dan pandai dalam menangani segala hambatan 

dan tantangan yang ada di dalam perusahaan ataupun yang ada di luar perusahaan. 

Karena dengan demikian diharapkan perusahaan tetap bisa beroperasi dan sampai 

bisa memakmurkan para investor, pemegang saham, manajer dan para karyawan-

karyawannya. Selain itu juga bisa mencapai tujuan utama yang diharapkan oleh 

pemilik perusahaan yaitu keuntungan. 

Di dalam perusahaan tentunya terdapat struktur organisasi perusahaan, 

yaitu bagian-bagian yang dipercayakan oleh pemilik usaha untuk menjalankan 

tugas dan pekerjaan sesuai dengan keahlian-keahlian yang dimilikinya, misalnya 

bagian keuangan, bagian advertising dan masih banyak yang lainnya. Walaupun 

didalam perusahaan terdiri atas banyak bagian-bagian, bagian-bagian tersebut 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain bagian-

bagian yang ada dalam perusahaan saling berkaitan. Dalam hal ini yang peneliti 

fokuskan adalah bagian keuangan atau pengelola modal kerja. 

Untuk mengetahui situasi dan kondisi suatu perusahaan, apakah 

perusahaan dalam keadaan baik atau buruk hal yang pertama dilihat oleh para 
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investor atau penanam saham adalah kondisi keuangan yang ada pada perusahaan. 

Dengan demikian dibidang keuangan membutuhkan suatu media yaitu salah 

satunya adalah laporan keuangan (financial report) yang cepat, tepat dan akurat. 

Media atau laporan keuangan tersebut dapat diterbitkan secara periodik yakni 

tahunan, semesteran, mingguan bahkan harian. Laporan keuangan tersebut dibuat 

sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Laporan keuangan tersebut 

dibuat dengan tujuan agar penggunaan modal kerja atau dana perusahaan dapat 

terkontrol. Selain itu laporan keuangan tersebut juga termasuk kebutuhan bagi 

para investor atau penanam saham, pemerintah, bahkan pelaku usaha lainnya yang 

digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai keadaan suatu perusahaan. 

Apakah termasuk perusahaan yang masih sehat atau tidak. 

Selain modal, modal kerja juga sangat penting keberadaannya. Modal 

ialah sejumlah dana yang dimiliki oleh pemilik selain itu modal bisa dipinjam 

dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Sedangkan modal kerja adalah 

sejumlah dana yang dihasilkan dari hutang jangka panjang ditambah dengan 

modal milik sendiri setelah dikurangi hutang lancar. Secara tidak langsung dengan 

adanya modal yang cukup dapat menambah aktiva lancar sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kebangkrutan. 

Sebelum jauh melangkah ke sumber dan penggunaan modal kerja 

perusahaan, seorang manajer perlu merencanakan dan mengambil keputusan 

untuk kemana arah perusahaan akan melangkah.  Setelah mematangkan tentang 

anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk menjalakan aktivitas perusahaan. 

Dengan penggunaan  anggaran yang tepat akan membawa ke posisi positif dan  

anggaran modal mempunyai pengaruh langsung pada penentuan jumlah proyek 

yang dapat diterima karena proyek-proyek tersebut memerlukan pembiayaan yang 
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perlu diperhitungkan. Penganggaran modal pada dasarnya merupakan penerapan 

teori klasik yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan perlu melaksanakan 

kegiatan-kegiatan (bereproduksi) pada titik ketika Marginal Revenue sama dengan 

Marginal Cost. 

Dalam menjalankan usaha seorang manajer perusahaan tidak lepas dari 

masalah permodalan atau pendanaan. Sumber dan penggunaan modal kerja 

merupakan titik fokus yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan 

yang tepat. Karena dengan sumber dan penggunaan modal kerja yang tepat akan 

mempengaruhi tentang keberlangsungan kehidupan suatu perusahaan. Tepat 

dalam membelanjani kebutuhan perusahaan juga tepat dalam menggaji para 

karyawannya. 

Perusahaan Berdikari Jaya Craft adalah perusahan yang berdiri di bidang 

produksi (manufacture), yaitu perusahaan yang memproduksi skrop yang 

jangkauan penjualannya sampai pasar internasional. Dalam perjalananya 

perusahaan ini tidak lepas dari hambatan-hambatan yang ada dalam perusahaan. 

Semakin luas area pemasaran tentu akan semakin besar pula hambatan dan 

tantangan yang di lalui oleh perusahaan. Karena dengan hambatan-hambatan dan 

tantangan-tantangan tersebut akan menjadikan perusahaan menjadi lebih baik 

sampai mencapai yang terbaik. Namun demikian manajer perusahaan harus teliti 

dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut, karena demi tercapainya 

tujuan awal mendirikan perusahaan yaitu mencapai laba dan dapat terus 

beraktivitas. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan mengingat pentingnya 

sumber dan penggunaan modal kerja dalam perusahaan, maka penulis mengambil 
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judul“ Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan 

Profitabilitas Perusahaan “. 

 

B. Permasalahan 

Laporan yang menggambarkan darimana datangnya modal kerja dan 

untuk apa modal kerja itu digunakan disebut sebagai laporan sumber-sumber dan 

penggunaan modal kerja. Dengan adanya analisis terhadap laporan modal kerja 

tersebut maka dapat diketahui bagaimana perusahaan tersebut mengelola dan 

menggunakan modal kerja yang dimilikinya. Dalam hal ini penulis menitik 

fokuskan kepada penggunaan modal kerja yang ada pada perusahaan untuk 

mencapai profit atau laba yang optimal. Untuk itu, ketersediaan sumber modal 

kerja dan laporan permodalan dan pendapatan laba pada perusahaan sangat 

membantu bagi manajer perusahaan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat 

dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan.  

Pada perusahaan Berdikari Jaya Craft terdapat kendala-kendala yang 

dihadapinya, diantaranya kesulitan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas 

perusahaan, dimana profit yang didapatkan oleh perusahaan setiap periodenya 

belum sesuai dengan target profit yang ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa kinerja pada perusahaan ini belum 

optimal. Sehingga perusahaan membutuhkan strategi-strategi khusus untuk 

mencapai tingkat profit yang diharapkan perusahaan tersebut, yang dimana 

strategi-strategi tersebut akan digunakan sebagai alat perusahaan dalam mencapai 

profit yang ditetapkan dan diharapkan oleh perusahaan 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Laba Tahun 2010-2014 

 

Tahun 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Produksi 

 

12.500.000 13.700.000 13.820.000 14.002.000 14.291.000 

Saldo 

Awal 

500.000 170.000 125.000 125.533 197.340 

Target 

 

12.000.000 13.530.000 13.695.000 13.876.467 14.093.660 

Realisasi 

 

12.300.000 12.450.000 12.614.970 12.812.418 13.294.540 

Selisih 

 

300.000 (1.080.000) (1.080.030) (1.064.049) (799.120) 

Sumber data : Berdikari Jaya Craft Tahun 2014 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk menghadapi masalah yang telah diuraikan dalam permasalahan di 

atas, maka dapat dirumuskan bagaimana untuk mencapai profit atau  laba sesuai 

dengan target perusahaan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 

tentang pencapaian profit atau laba sesuai dengan target perusahaan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Terdapat beberapa kegunaan dan manfaat penelitian ini dilaksanakan, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian, ini diharapkan untuk peneliti lebih mengerti 

tentang pentingnya sumber dan penggunaan modal kerja dalam menjalankan 

aktivitas-aktivitas pada suatu perusahaan, untuk mengetahui strategi-strategi 

yang di jalankan perusahaan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada 
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pada perusahaan serta untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu dalam 

menyusun laporan tugas akhir. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan atau pihak-pihak terkait 

yang berwenang dalam perusahaan tersebut dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan 

modal dalam perusahaan dan pencapaian profit/laba yang sesuai dengan 

target perusahaan.  

3. Bagi umum 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan dapat 

memberi kontribusi bagi peneliti selanjutnya agar penelitian yang dilakukan 

di hari berikutnya dapat menjadi lebih baik. Dan diharapkan hasil penelitian 

ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua kalangan yakni bermanfaat 

bagi masyarakat, pengusaha atau peneliti berikutnya dalam menjalankan 

usaha untuk mencapai kesuksesan perusahaan yang di harapkan. 


