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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar BelakangMasalah  

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan.Untuk dapat melihat kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari 

informasi keuangan yaitu berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama satu periode tertentu. Laporan keuangan yang biasa dibuat oleh 

perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun ada pula perusahaan yang 

menyusun selain kelima laporan tersebut, seperti laporan sumber dan penggunaan 

modal kerja yang berguna bagi investor, kreditor dan manajemen informasi yang 

berguna untuk melihat aktivitas invetasi dan pembelanjaan yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis laporan 

keuangan. Teknik analisis yang digunakan salah satunya adalah analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang harus tersedia dalam 

perusahaan yang dapat digunakan untuk membelanjai kegiatan operasinya sehari-

hari, misalnya untuk memberikan persekot pembelian bahan mentah, membayar 

upah buruh, gaji pegawai dan sebagainya, dimana uang atau dana yang telah 

dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam 

waktu yang pendek melalui hasil penjualan produknya. Modal kerja sangat 

berpengaruh bagi suatu perusahaan. Adanya modal kerja yang cukup 

memungkinkan bagi perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga 

likuiditas perusahaan tidak mengalami kesulitan dan hambatan yang mungkin 

timbul. 

Modal kerja yang akan digunakan sebaiknya tersedia dalam jumlah yang 

cukup agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal sehingga suatu 

perusahaan bisa beroperasi secara ekonomis dan juga modal kerja yang cukup dapat 

menekan biaya perusahaan menjadi rendah, menunjang segala kegiatan operasi 

perusahaan secara teratur. Selain itu kepemilikian modal kerja yang cukup akan 
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memberikan keuntungan, antara lain memungkinkan perusahaan dapat membayar 

semua kewajibannya tepat pada waktunya, memungkinkan perusahaan tersebut 

untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen 

dan memungkinkan perusahaan tersebut untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang 

dibutuhkan.  

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan alat analis is 

keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja, akan dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelo la 

atau menggunakan modal kerja yang dimilikinya sehingga perusahaan dapat 

menajalankan operasi perusahaan dengan sebaik-baiknya. Penggunaan modal kerja 

yang tepat akan menyebabkan terjadinya kenaikan dalam modal kerja terebut dan 

sebaliknya penggunaan modal kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan akan mengakibatkan perusahaan tidak efektif dan efisien dalam 

pengelolaan modal kerja. 

PT Global Multipack merupakan perusahaan manufaktur yaitu sebagai 

produsen  yang menjual untuk kebutuhan industri karet. Sebagaimana umumnya 

sebuah perusahaan, PT Global Multipack juga membuat laporan keuangan berupa 

laporan laba rugi, laporan neraca dan laporan lainnya yang berhubungan  dengan 

aktivitas perusahaan yang berguna sebagai informasi keuangan perusahaan. Namun 

dalam hal ini PT Global Multipack belum memperhatikan tingkat kebutuhan modal 

kerja yang tersedia dalam menjalankan aktivitas usahanya, sehingga dibutuhkan 

suatu analisis laporan keuangan sebagai upaya pengendalian terhadap pendapatan 

dan pengeluaran sehingga tidak terjadi kekurangan modal kerja. 

Sesuai dengan tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja untuk 

mengetahui dan menunjukkan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja serta 

mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, maka penulis perlu menganalis is 

sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Global Multipack.Dari latar belakang 

diatas maka penulis memilih judul “Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 

Kerja Pada PT Global Multipack Palembang”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap 

laporan keuangan pada PT Global Multipack Palembang, maka rumusan masalahanya adalah 

bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Global Multipack Palembang serta 

bagaimana perlakuan modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif, kualitatif dan fungsional? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan serta menjadi terarah 

dan sesuai dengan masalah yang ada. Maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis 

adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis kebutuhan modal kerja dan 

analisis konsep modal kerja. Data yang digunakan dalam menganalisa permasalahan ini 

difokuskan pada laporan keuangan pada PT Global Multipack. Data yang digunakan adalah 

Laporan Laba Rugi Perusahaan  dan Neraca Perusahaan selama tiga tahun berturut-turut yaitu 

pada tahun 2011, 2012 dan 2013 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat  

a. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah: 

1. Untuk menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada modal kerja agar dapat 

diketahui penyebab penurunan modal kerja. 

2. Untuk mengetahui apakah modal kerja yang dimiliki PT Global Multipack 

Palembang telah dikelola dengan baik.  

b. Manfaat Penulisan  

Dalam penulisan Laporan Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi Penulis  

Bagi penulis laporan ini diharapkan bermanfaat sebagai bagian dari proses 

belajar dan penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dan dipelajari selama penulis menuntut ilmu di lingkungan perkuliahan dan 

perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat mengambil suatu kesimpulan dan dapat memberikan saran-

saran kepada perusahaan  sebagai bahan pertimbangan untuk kedepan. 
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1.5  Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisa terhadap 

permasalahan yang dibahas maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapat data yang 

objektif, acuan data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan akhir ini menurut Supranto 

(2001:11) adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer  
Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari objek perusahaan yang ditelit i 
melalui wawancara, observasi dan kuisioner . 

2. Data Sekunder  
Yaitu data yang didapatkan dari luar perusahaan dengan cara mencari buku-buku, 

literature- literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang 
akan dibahas dalam laporan akhir. 

 

Data yang penulis peroleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang 

penulis peroleh antara lain wawancara kepada pihak manajemen PT Global Multipack 

mengenai gambaran perusahaan berupa struktur organisasi dan pembagian tugas masing-

masing bagian. Dan data sekunder yang penulis peroleh dari perusahaan anatara lain laporan 

keuangan selama tiga tahun berturut-turut terdiri dari neraca dan laporan laba rugi pada tahun 

2011, 2012 dan 2013  

Sedangkan menurut Sugiyono (2010:194), untuk mengumpulkan data dapat dilakukan 

dalam beberapa metode dan teknik sebagai berikut : 

a. Interview (wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai tekik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan unutk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti.Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil. 

b. Kuisioner (angket) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya. 

c. Observasi (pengamatan) 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik. 

Observasi merupakan suatu proses yang komplek. Suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting 

adalah proses pengamatan dan ingatan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan 

akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-mas ing 

bab. Dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Berkut ini 

adalah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengungkapkan tentang apa yang melatarbelakangi penulis 

dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi objek 

tempat penulis melakukan penelitian, sebagai berikut latar belakang masalah, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan 

akhir yang meliputi pengertian laporan keuangan, jenis modal kerja, pentingnya 

modal kerja, sumber dan penggunaan modal kerja, analisis laporan keuangan 

serta  rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, penggunaan asset, dan rasio 

rentabilitas. 

 BAB III   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan keadaan umum perusahaan/instans i, 

data yang mencakup sejarah singkat, struktur organisasi, pembagian tugas di PT 

Global Multipack dan data laporan keuangan (laporan laba rugi, neraca dan 

perubahan modal) pada tahun 2011,2012, dan 2013 serta metodologi penelitian.  

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini pembahasan dan analisis data berdasarkan bab-bab sebelumnya 

dengan menganalisa data-data yang diperoleh dari perusahaan berdasarkan 

landasan teori pada bab II.  

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan memberikan suatu 

kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab 

sebelumnya, keterbatasan yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan 

masa 


