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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan sehat, diharapkan pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan baik pihak internal maupun 

eksternal turut serta dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu, 

pihak-pihak yang berkepentingan tersebut ingin mengetahui informasi mengenai 

kondisi keuangan perusahaan. Berkaitan dengan hal itu, akuntansi dijadikan salah 

satu media yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi keuangan suatu 

entitas bisnis. Informasi tersebut adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini dan dijadikan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan terhadap kegiatan (usaha) yang dijalankan perusahaan 

agar berjalan secara efektif dan efisien. Untuk menjalankan kegiatannya 

perusahaan membutuhkan dana karena tanpa ketersediaan dana, tidak akan 

mungkin kegiatan perusahaan akan berjalan lancar. Dalam praktiknya dana yang 

dibutuhkan oleh perusahaan salah satunya adalah modal kerja. 

Pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting dalam 

perusahaan karena meliputi pengambilan keputusan mengenai jumlah dan 

komposisi aktiva lancar dan bagaimana membiayai aktiva ini. Aktiva lancar harus 

cukup besar untuk dapat menutup hutang lancar sedemikian rupa sehingga 

menggambarkan adanya tingkat keamanan (margin safety) yang memuaskan. 

Sementara itu, jika perusahaan menetapkan modal kerja yang berlebih akan 

menyebabkan perusahaan overlikuid sehingga menimbulkan dana menganggur 

yang akan mengakibatkan inefisiensi perusahaan, dan membuang kesempatan 

memperoleh laba. Oleh sebab itu, modal kerja merupakan masalah pokok yang 

harus diperhitungkan oleh manajemen perusahaan dalam memulai kegiatan 

usahanya dan menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Selain itu, analisis 

terhadap sumber-sumber dan penggunaan modal kerja merupakan faktor penting 

dalam membuat penilaian terhadap kegiatan operasi perusahaan yang telah 

lampau, juga untuk mempertimbangkan kemungkinan yang dapat dicapai pada 

waktu yang akan datang. 
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Untuk mencapai modal kerja yang cukup, diperlukan pengelolaan 

keuangan yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi mengenai 

bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dana yang dimilikinya. 

Sehingga, untuk menilai apakah modal kerja yang dimiliki perusahaan telah 

dikelola dengan baik atau belum, maka manajemen memerlukan analisis sumber 

dan penggunaan modal kerja. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan yaitu laporan laba rugi dan neraca selama beberapa tahun terakhir. 

PT Sunan Rubber merupakan suatu perusahaan yang mengelola industri 

pengolahan karet remah.Pabrik bergerak dibidang perkaretan yang mengolah 

bahan baku karet berasal dari petani karet di Kabupaten yang diterima pabrik 

dalam bentuk slabs, lump, cuplump,dan sit angin menjadi produk setengah jadi 

berkualitas ekspor. Perusahaan berupaya agar dapat memenuhi kewajibannya saat 

jatuh tempo dan mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Modal kerja yang cukup bagi suatu perusahaan akan sangat 

membantu perusahaan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi 

perusahaan sehari-hari.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan 

menuangkannya dalam bentuk laporan akhir dengan judul “Analisis Sumber dan 

Penggunaan Modal Kerja pada PT Sunan Rubber”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan pada laporan ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerja pada PT 

Sunan Rubber ? 

2. Bagaimana kemampuan modal kerja masing-masing perusahaan dilihat 

dengan pendekatan analisis kebutuhan modal kerja 
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1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja pada PT Sunan Rubber yaitu perhitungan sumber dan 

penggunaan modal kerja terhadap laporan keuangan perusahaan berupa neraca 

serta laporan rugi laba selama periode 2007, 2008 dan 2009. Analisa laporan ini 

akan disajikan berupa neraca perbandingan dan perhitungan sumber dan 

penggunaan modal kerja serta analisis kebutuhan modal kerja pada PT Sunan 

Rubber. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan penulisan 

Berdasakan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan laporan akhir 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja 

pada PT Sunan Rubber. 

2. Untuk mengetahui kemampuan modal kerja di PT Sunan Rubber 

dengan pendekatan analisis kebutuhan modal kerja. 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari laporan akhir ini adalah: 

1. Dapat memberikan kegunaan bagi penulis dalam hal pengembangan 

wawasan dan pandangan dalam menerapkan ilmu yang telah penulis 

dapatkan semasa perkuliahan, khususnya dalam menganalisis sumber 

dan penggunaan modal kerja. 

2. Sebagai referensi bagi mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Politeknik 

Negeri Sriwijaya dalam mempelajari Sumber dan penggunaan modal 

kerja. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

1.5.1  Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam 

melakukan kegiatan mengumpulkan data metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data dalam laporan akhir ini adalah : 
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1. Studi Kepustakaan (Libeary Research) 

Dengan menggunakan metode ini penulis mendapatkan informasi yang 

relevan dengan topik atau masalah yang di bahas. Informasi ini dapat diperoleh 

dari buku buku, peraturan-peraturan, karya ilmiah, ensikopedia dan sumber-

sember tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. 

2. Studi Lapangan (Field Research)  

Menurut Sugiyono (2010:194-203), teknik-teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Interview (Wawancara) 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

2. Kuesioner (Angket) 

 Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

3. Observasi (pengamatan) 

 Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar. 

Dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis menggunakan metode 

wawancara kepada pihak yang berwenang dan observasi terhadap data keuangan 

yang diperoleh penulis. 

1.5.2  Sumber Data 

Menurut Supranto (2003:13), ada dua sumber data yang dapat digunakan 

dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. 

2. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. 

Dalam penulisan laporan akhir ini jenis data yang digunakan merujuk pada 

Sugiyono (2010),  yaitu data primer dan data sekunder. 
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Data primer yang penulis gunakan dalam laporan akhir ini adalah :  

 1.  Neraca Perusahaan untuk tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 

 2.  Laporan Aktivitas Perusahaan untuk tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 

 3. Sejarah singkat perusahaan  yaitu struktur organisasi dan pembagian tugas  

Adapun data sekunder yang penulis peroleh dari perusahaan berupa 

literatur-literatur dan bahan kuliah yang berhubungan dengan penulisan laporan 

akhir ini. 

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 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 

Pada bab ini peneliti mengemukakan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat, metode 

pengumpulan data serta sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dikemukakan tentang teori-teori yang melandasi 

penulisan laporan akhir yang meliputi pendapat-pendapat dari para ahli 

yang dapat digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas 

masalah seperti pengertian laporan keuangan, pengertian analisis laporan 

keuangan, pengertian modal kerja, pengertian sumber modal kerja, 

penggunaan modal kerja, pengertian analisa sumber dan penggunaan 

modal kerja, sumber, tujuan analisa sumber dan penggunaan modal 

kerja, sumber dan penggunaan modal kerja, serta analisis kebutuhan 

modal kerja. 

BAB III TINJAUAN UMUM  

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubgungan dengan 

perushaan anatara lain sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan uraian tugas. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai hasil analisis 

perhitungan dan perbandingan sumber dan penggunaan modal kerja 

secara keseluruhan dari objek yang digunakan dan analisis kebutuhan 

modal kerja.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan dari 

isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, 

serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan 

masalah. 

 


