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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap kegiatan usaha baik yang bergerak dalam keuangan maupun 

non keuangan selalu membutuhkan dana untuk modal yang akan digunakan 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana tersebut digunakan untuk 

pembayaran gaji pegawai, pembelian bahan baku dan sebagainya. Salah satu 

ciri keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari 

penggunaan modal kerja yang dimiliki.  

Pengaturan modal kerja penting bagi perusahaan dalam 

mengoptimalkan alokasi dana. Perusahaan yang tidak memperhitungkan 

jumlah modal kerja yang tepat maka perusahaan kemungkinan mengalami 

ketidak mampuan memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo dan bahkan 

bisa dilikuidasi. Perusahaan yang menetapkan modal kerja berlebihan akan 

mengalami overlikuid sehingga menimbulkan dana menganggur yang akan 

mengakibatkan penurunan laba. Kas yang terlalu besar akan mengakibatkan 

operasional perusahaan tidak bagus, karena dana yang menganggur tidak 

dimaksimalkan dalam kegiatan operasionalnya. Piutang yang terlalu besar 

juga tidak baik, karena banyak dana yang dipinjamkan kepada pelanggan dan 

barang sudah habis. Persediaan yang terlalu banyak juga mengakibatkan 

banyak biaya yang digunakan untuk membiayai perawatan persediaan agar 

barang tidak rusak Dengan mengetahui modal kerja yang optimal maka 
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perusahaan dapat mengambil keputusan dalam menentukan struktur 

modalnya. 

Pengoptimalan modal kerja merupakan suatu kegiatan yang harus 

dipertimbangkan oleh perusahaan. Modal kerja dikatakan optimal apabila 

perusahaan mampu memaksimalkan penggunaan modal kerja dalam 

menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Manajemen modal kerja yang 

efektif sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan perusahaan dalam 

jangka panjang. Efisiensi atas pengelolaan modal kerja dapat digunakan 

sebagai ukuran atas kemampuan perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan terutama dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Pengukuran kebutuhan besarnya modal kerja dapat dilalukan dengan 

metode keterikatan dana, perputaran modal kerja dan aliran kas. Perputaran 

modal kerja dapat dihitung dengan melihat laporan keuangan neraca dan 

laporan laba rugi. Pencapaian modal kerja tersebut dapat dilakukan dengan 

memproyeksikan penjualan yang akan datang dan dibandingkan dengan 

perputaran modal kerja. Modal kerja akan optimal apabila nilai modal kerja 

optimal sama dengan modal kerja riil. 

Modal kerja yang selalu diperhitungkan dalam pengelolaannya akan 

memberikan manfaat yaitu perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien, 

karena dengan memperhitungkan modal kerjanya maka setiap barang atau 

jasa yang dibutuhkan dapat diperoleh lebih mudah. Kemudahan kebutuhan 
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yang diperoleh akan dapat membantu dalam kegiatan operasional perusahaan 

sehari-hari, sehingga memungkinkan perusahaan untuk dapat membayar  

kewajiban-kewajiban jangka pendek yang sudah jatuh tempo. 

Pabrik Gula Krebet Baru yang menjadi objek penelitian adalah badan 

usaha milik negara yang merupakan unit dari Pabrik Gula Rajawali dituntut 

untuk dapat bersaing mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Perusahaan harus dapat mengelola modalnya untuk mendukung 

operasionalnya dari tahun ke tahun, sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

produksinya agar tidak terjadi impor gula. Berikut data modal kerja riil 

(Gross Working Capital) yang dibandingkan dengan penjualan berdasarkan 

laporan keuangan pada tahun 2009-2011 disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Data Modal Kerja Riil ( Gross Working Capital) dan Penjualan 

Tahun Modal Kerja Riil Penjualan  
2009 
2010 
2011 

72.411.278 
106.949.553 
166.830.815 

261,649,874 
251,953,101 
271,785,939 

Sumber: Laporan Keuangan PG. Krebet Baru 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kondisi modal kerja 

mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Dimana 

pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 

47,7%, sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 55,9%. 

Penjualan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3,7% dari tahun 

sebelumnya, sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 

7,8%. Data pada tabel 1.1 terjadi ketidak seimbangan antara modal kerja dan 
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penjualan. Meningkatnya  modal kerja pada tahun 2010 tidak diikuti dengan 

peningkatan penjualan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan 

belum sepenuhnya mampu mengelola modal kerja untuk meningkatkan 

penjualan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Optimalisasi Modal Kerja Pabrik Gula Krebet 

Baru Bululawang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai 

berikut “Bagaimana optimalisasi modal kerja PG Krebet Baru Bululawang 

tahun 2009 sampai 2011?” 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang penulis kemukakan yaitu dengan 

menggunakan data laporan keuangan tahunan dari tahun 2009-2011 dan 

metode penentuan besarnya modal kerja menggunakan metode perputaran 

modal kerja tahunan dimana keterikatan dana pada elemen modal kerjanya 

dapat dihitung dengan perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi modal 

kerja PG Krebet Baru tahun 2009 sampai 2011. 
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E. Manfaat Penelitian 

1 Bagi Manajemen PG Krebet Baru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen sebagai 

alat pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan 

modal kerja. 

2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bagi 

peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema mengenai optimalisasi 

modal kerja. 

 


