
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha saat ini dipengaruhi oleh situasi perekonomian Indonesia 

yang tidak menentu. Jumlah perusahaan yang semakin bertambah menuntut kemampuan 

suatu manajemen perusahaan untuk mengatur setiap aktivitasnya. Semakin baiknya kinerja 

manajemen perusahaan maka akan dapat menciptakan suatu kekuatan yang akan digunakan 

dalam menghadapi persaingan dunia usaha. 

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai laba 

yang Maksimum dan menjaga kelancaran kegiatan operasionalnya agar kontinuitas dan 

stabilitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Sukses tidaknya perusahaan tidak hanya 

diukur dari tingkat laba yang diperoleh perusahaan, tetapi juga dinilai dari kemampuan 

perusahaan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat 

profitabilitas. 

Salah satu sarana untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan adalah dari 

laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan suatu informasi tentang hasil usaha atau 

posisi keuangan dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan 

keuangan suatu perusahaan terdiri dari komponen meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melalui laporan 

keuangan dapat juga diketahui maju mundurnya perusahaan, dimana neraca menggambarkan 

besar laba yang dihasilkan serta nilai aktiva, utang dan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan pada suatu saat tertentu. 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya tentulah memperhatikan modal kerja, sebab 

tanpa adanya modal kerja yang cukup tentu akan dapat menghambat kegiatan dan pendapatan 

yang diperoleh. Mengingat pentingnya peranan modal kerja, maka penulis berkeinginan 

untuk menganalisis modal kerja CV Bintang Prestasi Global Technology dengan melakukan 

analisis laporan keuangan selama 3 tahun yaitu 2011, 2012 dan 2013 dengan judul “Analisis 

Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada CV 

Bintang Prestasi Global Technology”. 

 

1.2       Perumusan Masalah 

   Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

dapat diketahui permasalahan pokok yang ditemukan pada penulisan laporan akhir ini adalah: 



1.   Bagaimana pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerja pada CV Bintang 

Prestasi Global Technology Palembang? 

2. Bagaimana tingkat rasio profitabilitas pada CV Bintang Prestasi Global Technology 

Palembang? 

 

 

1.3       Ruang Lingkup Pembahasan 

Pada pembahasan laporan akhir ini penulis akan membatasi pembahasan agar tidak 

terlalu jauh menyimpang dan sesuai dengan judul laporan akhir, untuk membatasi masalah ini 

pada aspek modal kerja yang lebih dikaitkan pada sumber dan penggunaan modal kerja yang 

terdapat pada perusahaan tersebut dengan cara melaksanakan analisis terhadap laporan 

keuangan perusahaan yang terdiri atas neraca dan laporan laba-rugi selama tiga tahun terakhir 

yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013. Analisis terhadap laporan keuangan ini akan dijelaskan 

dalam neraca perbandingan, laporan perubahan sumber dan penggunaan modal kerja, serta 

menganalisis besarnya pengaruh dan penggunaan modal kerja terhadap tingkat profitabilitas 

pada CV Bintang Prestasi Global Technology Palembang 

 

 

1.4      Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1.4.1   Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan laporan  akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerja pada CV 

Bintang Prestasi Global Technology Palembang. 

2. untuk mengetahui tingkat rasio profitabilitas pada CV Bintang Prestasi Global 

Technology Palembang. 

 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan laporan akhir adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai masukan kepada CV Bintang Prestasi Global Technology 

Palembangdalam menganalisa profitabilitas danmengenai kondisi sumber dan 

penggunaan modal kerjanya sehingga diharapkan perusahaan dapat melakukan 

pengelolaan dengan baik untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Sebagai referensi bagi pembaca dan diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa di 

jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya di masa yang akan datang. 

 
 



1.5       Metode Pengumpulan Data 

1.5.1    Teknik Pengumpulan Data 

            Menurut Sugiyono (2007:129) Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh   

penulis dalam laporan akhir ini adalah: 

1. Pengamatan (Observasi) 

         Penulis melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung pada CV 

Bintang Prestasi Global Technology Palembang dan mencatat yang berkaitan 

dengan keadaan perusahaan. 

2. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara secara langsung pada staf keuangan atas izin dari 

pimpinan perusahaan. 

3. Metode dokumenter 

Dalam hal ini,penulis memperoleh dokumentasi data dari bagian keuangan CV 

Bintang Prestasi Global Technology Palembang berupa laporan keuangan tahun 

2011 s.d tahun 2013. 

 

1.5.2   Sumber Data 

 Menurut Sugiyono (2007:129) data dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Data Primer (Primary Data) 

    Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu    

organisasi langsung melalui objeknya. Adapun data primer yang 

diperoleh penulis yaitu neraca tahun 2011, 2012 dan 2013. 

2. Data Sekunder (Secondary Data) 

    Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa 

publikasi. Adapun data sekunder yang telah dikumpulkan penulis yaitu 

sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan pembagian tugas dan 

tangggung jawab. 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

           Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan 

Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masung-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 

 Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis 

dalam memilih judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 



Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan dalam 

melakukan analisa dan pembahasan masalah. Teori-teori tersebut adalah mengenai 

pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pengertian analisis laporan 

keuangan, pengertian modal kerja, jenis-jenis modal kerja, sumber modal kerja, 

penggunaan modal kerja, pengertian dan tujuan analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja dan pengrtian rasio profitabilitas. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan CV Bintang Prestasi 

Global Technology Palembang yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi  dan pembagian tugas serta tanggung jawab, aktivitas usaha perusahaan 

dan penyajian laporan keuangan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis data yang terdiri dari analisa 

laporan keuangan CV Bintang Prestasi Global Technology Palembang yaitu 

neraca dan laporan laba rugi tahun 2011, 2012 dan 2013.Data yang diperoleh dari 

perusahaan akan dianalisis yang dituangkan melalui neraca yang diperbandingkan, 

laporan perubahan sumber dan penggunaan modal kerja dan analisis tentang 

kebutuhan modal kerja serta rasio profitabilitas. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini akan 

ditarik kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang ada, kemudian 

penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin akan dapat dijadikan 

masukan bagi kemajuan CV Bintang Prestasi Global Technology Palembang. 

 


