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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman saat ini menuntut faktor kemudahan dan 

ekonomis yang harus diperhitungkan. Salah satu kemudahan karena 

perkembangan teknologi adalah adanya mesin antrian otomatis. Faktor 

ekonomis disini berhubungan dengan efektifitas dan efisiensi yang muncul 

ketika alat bekerja dan juga berkaitan dengan harga alat itu sendiri. Mesin 

antrian yang dalam istilah asing disebut juga Queue System merupakan suatu 

perangkat sistem antrian yang penting dengan fungsi sederhana. Fungsi utama 

dari mesin antrian adalah mengatur antrian yang terjadi akibat banyaknya 

pelanggan suatu perusahaan sebagai dampak meningkatnya kinerja 

perusahaan tersebut. Antrian pelanggan yang terlalu panjang menyebabkan 

mereka harus menunggu dan merupakan hal yang membosankan, karena itu 

mesin antrian diperlukan agar tidak terjadi keluhan dari pelanggan. 

Kepentingan tersebut seorang pimpinan harus mampu membuat 

perencanaan yang lebih baik, mengambil keputusan, dan mengadakan 

pengawasan yang efektif, kemampuan yang dituntut dari seorang pimpinan 

yakni menentukan sumber modal serta bagaimana cara mengoperasikannya 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. 

Modal kerja merupakan hal yang penting dalam perusahaan untuk 
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menjalankan kegiatan operasinya sehari-hari ataupun untuk mengadakan 

investasi diperlukan modal kerja yang cukup untuk memperoleh modal kerja. 

Manajemen keuangan harus memperhatikan setiap potensi keuangan 

yang ada dan bisa digunakan dengan memperhatikan segala kemungkinan 

risiko yang ditimbulkan, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Semakin besar sauatu perusahaan akan semakin besar pula modal 

yang dibutuhkan. 

Modal yang digunakan untuk investasi pada aktiva lancar disebut 

modal kerja. Manajer keuangan mulai berfokus pada pengelolaan modal kerja 

seiring dengan meningkatnya kompetisi dipasar global, peputaran modal 

kerja yang efektif membantu kelancaraan operasi perusahaan dalam 

membiayai operasi sehari-hari. Dengan demikian perputaran modal kerja 

merupakan salah satu aspek penting dari keseluruhan manajemen keuangan, 

dimana perputaran modal kerja tersebut tergantung kepada masing-masing 

komponen model kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan. Perusahaan secara umum harus mempertahankan 

aktiva lancar yang lebih besar dari pada jumlah hutang lancar, sehingga 

perputaran modal kerja yang meningkat. 

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan 

modal kerja yang mencukupi, keberadaan modal kerja sangat penting bagi 

perusahaan untuk menunjang seluruh kegiatannya. Dengan adanya efisiensi 

dan efektivitas modal kerja maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 
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laba dengan  modal kerja optimal. Hal ini dikarenakan tidak kekurangan 

modal kerja maupun kelebihan modal kerja. 

CV. REKAVISITAMA Malang adalah perusahaan manufaktur 

bergerak dibidang  elektronik yang memproduksi mesin antrian. Seiring 

dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya permintaan akan 

kebutuhan mesin antrian, perusahaan ini memperluas jangkauan pasarnya 

tidak hanya di kota Malang tetapi sudah meluas keseluruh provinsi di 

Indonesia. 

Mesin antrian merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari sistem 

administrasi suatu institusi. Sebagian instansi seperti bank (BCA, BNI, BRI 

dan Bank Mandiri), BUMN (PLN dan Telkom) dapat dengan mudah 

membuat suatu sistem administrasi yang baku secara nasional. Kebutuhan 

mesin antrian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada 

tabel dibawah.  

Tabel 1.1 Data Penjualan CV. REKAVISITAMA Malang Tahun 2007-2011 

Tahun Penjualan 

2007 Rp. 521.499.710 

2008 Rp. 600.068.604 

2009 Rp. 608.261.000 

2010 Rp. 678.562.500 

2011 Rp. 847.761.180  

Sumber: Lampiran 1 

CV. REKAVISITAMA Malang merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang mesin antrian. Tabel 1.1 menjelaskan penjualan 
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pada tahun 2007 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan penjualan. 

Tahun 2007 penjualan sebesar Rp. 521.499.710 naik 15,07% menjadi sebesar 

Rp. 600.068.604 ditahun 2008. Tahun 2008 penjualan sebesar Rp. 

600.068.604 naik 1,37% menjadi sebesar Rp. 608.261.000 ditahun 2009. 

Tahun 2009 penjualan sebesar Rp. 608.261.000 naik 11,56% menjadi Rp. 

567.562.500 ditahun 2010. Pada tahun 2010 penjualan Rp. 678.562.500 

mengalami kenaikkan sebesar 24,93% menjadi Rp. 847.761.180  ditahun 

2011. Peningkatan penjualan mengindikasikan bahwa permintaan atas mesin 

antrian sangat tinggi, hal ini menuntut perusahaan melakukan perencanaan 

dalam pengelolaan modal kerja yang cukup sehingga tidak kekurangan 

maupun kelebihan modal kerja. 

Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk kas, 

piutang, persediaan. Penyediaan modal kerja harus sesuai, artinya tidak 

berlebihan atau kekurangan, sebab adanya modal kerja yang berlebihan 

menunjukkan adanya dana yang menganggur dan tidak produktif, sehingga 

dapat mempengaruhi laba perusahaan, sedangkan kekurangan dana akan 

menghambat kegiatan perusahaan. 

Manfaat tersedianya modal kerja yang cukup adalah sebagai berikut, 

pertama, melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai 

aktiva lancar, seperti adanya kerugian karena debitur tidak membayar, 

turunnya nilai persediaan karena harganya merosot. Kedua, memungkinkan 

perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada 

waktunya. Ketiga, memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang 
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dengan tunai sehingga dapat mendapatkan keuntungan berupa potongan 

harga. Keempat, menjamin perusahaan memiliki credit standing dan dapat 

mengatasi peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kebakaran, pencurian, 

dan sebagainya. 

Kelima, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah 

yang cukup guna melayani permintaan konsumennya. Keenam, 

memungkinkan perusahaan dapat memberikan syarat kredit yang 

menguntungkan kepada pelanggan. Ketujuh, memungkinkan perusahaan 

dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam 

memperoleh bahan baku, jasa, dan suplai yang dibutuhkan. Kedelapan, 

memungkinkan perusahaan mampu bertahan dalam periode resesi atau 

depresi. 

Manajemen modal kerja yang efektif sangat penting untuk 

pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila 

perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan 

meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinannya akan kehilangan 

pendapatan dan keuntungan (profit). Begitu juga, jika perusahaan tidak 

memiliki modal kerja yang cukup, tidak dapat membayar kewajiban jangka 

pendek tepat pada waktunya maka akan menghadapi masalah likuiditas. 

Untuk menghadapi masalah tersebut, maka perusahaan harus memiliki 

persediaan modal kerja yang optimum dalam artian tidak berlebihan dan tidak 

kekurangan dengan tujuan agar perusahaan dapat beroperasi secara ekonomis. 



6 
 

Perusahaan yang tidak dapat memperhitungkan tingkat modal kerja 

yang memuaskan, maka perusahaan kemungkinan mengalami insolvency (tak 

mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo) dan bahkan mungkin terpaksa 

harus dilikuidasi. 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. 

Modal kerja merupakan keseluruhan dana yang dipergunakan untuk 

membiayai operasional perusahaan sehari-hari, misalnya untuk pembelian 

bahan baku, membayar gaji pegawai dan sebagainya, dimana dana yang 

dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali masuk dalam perusahaan 

dalam waktu yang pendek melalui penjualan hasil produksinya. Dana yang 

masuk tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai operasional 

selanjutnya, sehingga dana tersebut akan terus berputar pada setiap 

periodenya. 

Modal kerja dikatakan optimal apabila modal kerja riil sama dengan 

modal kerja perhitungan. Modal kerja riil lebih besar dari modal kerja 

perhitungan maka perusahaan mengalami kelebihan modal kerja, maka perlu 

pengurangan modal kerja sehingga tidak ada dana menganggaur, apabila 

modal kerja riil lebih kecil dari modal kerja optimal sehingga perusahaan 

mengalami kekurangan modal kerja, maka perlu penambahan modal kerja 

sehingga kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu oleh modal kerja 

yang kurang. 
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Hasil penjualan sangat mempengaruhi sekali terhadap modal kerja 

dimana semakin besar hasil penjualan dari perusahaan maka semakin besar 

pula modal kerja yang didapat karena hasil penjualan merupakan sumber dari 

modal kerja itu sendiri. Seperti halnya pada perusahaan ini penjualan atau 

hasil operasi yang meningkat maka akan mempengaruhi terhadap 

peningkatan modal kerja. 

Pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien akan sangat 

mempengaruhi posisi keuangan perusahaan terutama akan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Pengelolaan kebutuhan modal kerja 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan sehari-hari dari 

perusahaan, maka diharapkan dari perusahaan dapat memperhitungkan 

kebutuhan dan sumber pemenuhan modal kerja yang tepat bagi perusahaan 

untuk penggunaan modal kerja secara optimal. Atas penjelasan tersebut 

peneliti tertarik untuk memilih perusahaan CV. REKVISITAMA Malang. 

Berdasarkan penjelasan diatas perencanaan, pengelolaan dan 

penggunaan modal kerja yang efektif merupakan hal yang sangat penting 

dalam perusahaan, karena meliputi pengambilan keputusan mengenai 

pembiayaan kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: “Analisis Modal Kerja 

Optimal Pada CV. REKAVISITAMA Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : Apakah Modal Kerja CV. 

REKAVISITAMA Malang Sudah Optimal  
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi masalah agar pembahasan lebih terarah dan 

lebih mudah dipahami serta tidak menyimpang dari pokok pembahasan, 

sehingga  hanya mengukur keterikatan dana dengan menghitung perputaran 

kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja 

menggunakan konsep modal kerja kotor, dan menentukan modal kerja 

optimal pada periode 2007-2011. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui optimalisasi modal kerja CV. REKAVISITAMA 

Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi manajemen CV. REKAVISITAMA. 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

pengelolaan dan pengendalian modal kerja. 

b. Bagi Kreditur Bank. 

Hasil ini diharapkan dijadikan sebagai pertimbangan pemberian 

pinjaman kredit untuk mengembangkan usaha dengan persyaratan 

yang ringan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat menjadi 

acuan bagi peneliti lain untuk lebih mengembangkan penelitian yang 
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serupa, khususnya dalam bidang analisis modal kerja sebagai salah 

satu penilaian keuangan perusahaan. 


