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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perusahaan adalah organisasi yang melakukan serangkaian kegiatan 

usaha. Pada umumnya setiap perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, 

swasta lokal maupun swasta asing yang bergerak di bidang jasa, 

perdangangan, maupun industry memiliki satu tujuan yaitu mengembangkan 

usahanya dan mendapatkan laba seoptimal mungkin untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Guna mewujudkan 

hal tersebut, perusahaan memerlukan perencanaan yang akurat, menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang tepat serta pengelolaan keuangan  yang baik dalam 

menjalankan aktivitasnya sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat 

berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai semaksimal 

mungkin.  

Dari penjelasan , perusahaan diharapkan mampu untuk meningkatkan 

dan menjaga kestabilan serta kelancaran operasi di perusahaannya. Juga 

mempertahankan eksistesi dan memperbesar usaha yang telah ada. Tetapi, 

untuk mencapai semua tujuan tersebut perusahaan memerlukan modal kerja  

yang berguna untuk membiayai dan melaksanaan kegiatan operasional 

perusahaan tersebut.  

Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi perusahaan. Hal 

ini dikarenakan dengan adanya modal yang cukup bagi perusahaan 

memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin 

dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya 

yang timbul karena adanya krisis atau kekacauan perusahaan. 

Akan tetapi, adanya modal kerja yang berlebihan menunjukan adanya 

dana yang tidak produktif, dan hal ini bisa menimbulkan  kerugian bagi 

perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah 

dilewatkan oleh perusahaan, begitu pula sebaliknya bila terjadi kekurangan 
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modal kerja yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional 

perusahaan. 

Untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam mengelola 

modal kerja yang ada, maka diperlukan sebuah analisa terhadap modal kerja 

yang disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaa 

n. Laporan yang dianalisa yaitu dari perkembangan laba rugi dan 

laporan posisi keuangan selama beberapa tahun terakhir. Dari analisis inilah, 

diharapkan manajemen dapat terbantu apakah modal kerja yang ada di 

perusahaan sudah mencukupi untuk melakukan kegiatan opersional 

perusahaan. 

Distro Termurah Palembang merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang perdagangan pakaian jadi pria dan wanita, dan juga 

aksesoris. Sebagaimana umumnya perusahaan, Distro Termurah Palembang 

juga membuat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dan laporan 

lain yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan yang berguna 

sebagai sarana  informasi bagi perusahaan untuk mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan sebagai alat pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk 

menyusun laporan akhir ini dengan judul “Analisis Sumber dan 

Penggunaan Modal Kerja pada Distro Termurah Palembang.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul tersebut, maka perumusan 

masalah yang timbul yaitu bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja 

pada Distro Termurah Palembang yang terdiri atas neraca dan laporan laba 

rugi selama tiga thun berturut-turut, yaitu tahun 2013,2014, dan 2015, maka 

penulis menemukan beberapa permasalahan di Distro Termurah Palembang, 

yaitu: 

1.  Perusahaan mengalami kekurangan modal kerja selama dua periode 

berturut-turut yaitu periode 2013-2014 dan periode 2014-2015. 
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Masalah ini diketahui berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

analisis kebutuhan modal kerja. Hal ini dapat mengganggu kelancaran 

kegiatan operasional perusahaan sehingga kesempatan perusahaan 

dalam mencapai laba dapat terhambat. 

2.  Belum baiknya cash ratio, karena uang kas dan bank lebih kecil bila 

dibandingkan dengan utang jangka pendek, sehingga peruahaan akan 

mengalami kesulitan dalam membayar utang jangka pendeknya 

dengan harta yang paling likuid (kas dan bank) pada saat utang 

tersebut jatuh tempo. 

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup permasalahan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang jelas terhadap pembahasan, maka penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan difokuskan pada perhitungan sumber dan penggunaan modal 

kerja terhadap laporan keuangan perusahaan berupa Laporan Posisi Keuangan 

tahun 2013,2014, dan 2015 serta Laporan Laba Rugi tahun 2013, 2014, dan 

2015. Analisa laporan ini akan disajikan dalam  bentuk data yaitu berupa 

analisis perbandingan laporan keungan, analisis  perubahan modal kerja, serta 

analisis sumber dan penggunaan modal kerja. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui apakah perusahaan telah mengelola modal kerjanya dengan     

optimal. 

2. Menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi pada modal kerja agar 

dapat diketahui penyebab kenaikan dan penurunan modal kerja 

 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

Penulisan Laporan Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, 

perusahaan dan pihak lain: 
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1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

berkaitan dengan sumber dan penggunaan modal kerja. 

2. Bagi perusahaan, sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen 

mengenai sumber dan penggunaan modal kerja di Distro Termurah 

Palembang. 

3. Bagi mahasiswa, sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mungkin 

bermanfaat di dalam menyusun laporan akhir di masa yang akan datang. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 Data adalah bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan 

yang dibahas. Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang tepat, 

akurat, objektif serta mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada diperusahaan. Agar mendapatkan data sesuai yang 

dibutuhkan penulis maka diperlukan teknik-teknik dalam mengumpulkan data 

tersebut. Adapun jenis-jenis data berdasarkan berdasarkan sumber data yang 

dilakukan penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer (Primary Data) 

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu 

organisasi langsung melalui objeknya. 

a. Riset Lapangan (Field Research) 

Riset Lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari suatu 

perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu Koperasi Cermat. 

Dimana pada riset penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

b. Pengamatan (Observation) 

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

terhadap objek penelitian atau elemen langsung untuk mengetahui 

kegiatan operasional perusahaan. 

c. Wawancara (Interview) 
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Adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

kunjungan dan tanya jawab langsung kepada pegawai, yang 

mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui 

dokumen.  

 Dalam penyusunan laporan akhir ini penulis memerlukan data yang objektif 

sebagai bahan untuk diolah. Data primer maupun sekunder yang didapat dari Distro 

Termurah Palembang oleh penulis antara lain: 

1. Laporan Keuangan selama tiga tahun dari tahun 2013, 2014, dan 2015 

terdiri dari laporan laba rugi dan neraca Distro Termurah Palembang 

2. Sejarah Singkat Berdirinya  Distro Termurah Palembang 

3. Struktur Organisasi perusahaan 

4. Literatur yang mendukung penulisan laporan akhir ini. 

 

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-masing bab dimana bab tersebut dibagi 

menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan 

terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini menggambarkan penulis mengemukakan tentang apa 

yang melatar belakangi penulis dalam memilih judul, 

kemudian merumuskan masalah yang dihadapi perusahaan 

tempat penulis melakukan penelitian sebagai berikut Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Pembahasan, 
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Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metodologi Pengumpulan Data 

dan Sistematika Penulisan. 

 

 

 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori dan 

literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan 

untuk membahas masalah meliputi pengertian analisis laporan 

keuangan, modal kerja, sumber modal kerja, dsb. serta 

mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

Bab III Gambaran Umum Perusahaan 

Pada bab ini berisi tentang sejarah singkat berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugasnya serta 

laporan keuangan perusahaan. 

Bab IV Pembahasan 

Pada bab ini penulis akan membahas permasalahan dengan 

menggunakan data-data yang ada. Analisa tersebut berupa 

analisa vertikal atas akun-akun neraca dan laporan laba rugi 

dari akun-akun laporan keuangan untuk tahun 2013,2014 dan 

2015. 

Bab V  Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan 

memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah 

penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga 

memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat 

dalam pemecahan masalah berupa kesimpulan dan saran.  

 

 

 


