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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat merupakan akibat dari 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan diikuti dengan kecanggihan 

teknologi yang semakin maju, hal ini membuat perkembangan dunia usaha 

semakin meningkat. Perusahaan yang kuat akan bertahan hidup sebaliknya 

perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain kemungkinan 

akan dilikuidasi atau akan mengalami kebangkrutan dalam mendirikan sebuah 

usaha. Perusahaan perlu melakukan pengelolaan modal kerja dengan baik agar 

tersedia modal kerja yang cukup dalam melaksanakan peningkatan kegiatan 

operasi seperti menambah tenaga kerja, mesin, dan lain-lain. 

Peran modal kerja sangat penting bagi perusahaan, diantaranya adalah 

untuk melindungi perusahaan dalam krisis modal karena turunnya nilai lain 

aktiva lancar, membantu perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktunya, mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi bahaya 

dan kesulitan keuangan yang mungkin terjadi dan memungkinkan perusahaan 

untuk memberikan syarat kredit yang menguntungkan para pelanggan. 

(Munawir, 2007: 116) 

Jumlah modal kerja suatu perusahaan dapat diketahui melalui analisis 

sumber dan penggunan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal 

kerja dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menyeluruh 

mengenai keuangan perusahaan, bagaimana perkembangan usaha yang telah 
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dilakukan masa lalu, serta bagaimana pengelolaan sebaiknya dilakukan 

terhadap kegiatan usaha dimasa yang akan datang. Besar kecilnya sumber 

modal kerja yang tersedia pada perusahaan dapat diketahui melalui sumber dan 

penggunaan modal kerja. 

Laporan keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan yang disajikan 

oleh perusahaan yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Analisis yang 

dilakukan terhadap perusahaan akan dapat diketahui bagaimana perusahaan 

mengelola dan menggunakan dana yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. 

Modal kerja adalah bagian dana pada perusahaan yang berfungsi sebagai 

jembatan antara saat terjadinya pengeluaran dengan penerimaan. Semakin lama 

proses produksi, maka semakin banyak jumlah kas yang harus dikaitkan 

perusahaan dalam persediaan. Sama halnya dengan semakin lama pelanggan 

membayar tagihan semakin tinggi nilai piutang.  

CV. Bhumi Mandiri ini bergerak di bidang produksi pemecah batu. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2008. Seiring perkembangan perusahaan 

modal kerja yang diperlukan semakin meningkat dari tahun ke tahun. CV. 

Bhumi Mandiri dalam menjalankan kegiatan operasional harus selalu 

memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi peningkatan laba dan kemajuan 

usahanya. Selama ini CV. Bhumi Mandiri telah membuat laporan keuangan 

setiap tahunnya dan dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui sebagian 

elemen-elemen yang mempengaruhi modal kerja. 

Kondisi penjualan CV. Bhumi Mandiri mengalami peningkatan dari 

tahun 2009 sampai tahun 2012. Dimana pada tahun 2010 mengalami 
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peningkatan sebesar 53% dari tahun 2009 sebesar Rp 1,463,609,340 menjadi 

sebesar Rp 2,238,886,210 pada tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami 

peningkatan sebesar 14.9% menjadi sebesar Rp 2,572,545,200, sedangkan pada 

tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 23.1% menjadi sebesar Rp 

3,166,170,650. 

Tabel 1.1 Penjualan dan Modal Kerja CV. Bhumi Mandiri Tahun 2010-

2012 

Tahun Penjualan 
Perubahan 

Penjualan 
Modal Kerja 

Perubahan 

Modal 

Kerja 

2009 Rp 1,463,609,340 - Rp     548,761,755 - 

2010 Rp 2,238,886,210 53.0% Rp     944,971,533 72.2% 

2011 Rp 2,572,545,200 14.9% Rp  1,660,750,200 75.7% 

2012 Rp 3,166,170,650 23.1% Rp  2,057,636,289 23.9% 

Sumber: Laporan Keuangan CV. Bhumi Mandiri Mojokerto 

Dapat diketahui bahwa modal kerja mengalami peningkatan sebesar 

72.2% dari 2009 sebesar Rp 548,761,755 menjadi sebesar Rp 944,971,533, 

pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 75.7% menjadi sebesar Rp 

1,660,750,200, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 23.9% 

menjadi sebesar Rp 2,057,636,287. 

CV. Bhumi Mandiri antara lain dalam proses produksi bahan baku yang 

dibutuhkan adalah batuan koral, dimana bahan baku tersebut merupakan bahan 

produksi yang sangat tergantung pada kandungan alam sekitar. Selain itu 

dalam kurun waktu belakangan, harga komoditas hasil produksi berupa 

stenslag (barang jadi) cenderung mengalami kenaikan, sehingga berakibat 

memacu pada kenaikan harga bahan baku yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari perusahaan 
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belum tentu pendapatan yang besar bisa menutup hutang yang ada di 

perusahaan tersebut sehingga membutuhkan waktu jangka pendek maupun 

jangka panjang untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. 

Dengan permasalahan tersebut maka manajemen perusahaan cenderung 

untuk menambah persediaan yang ada, sedang modal yang ada cukup terbatas. 

Selanjutnya langkah yang diambil adalah dengan menambah modal luar, yang 

berakibat pada beban bunga atas modal luar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui peranan penting modal kerja 

optimal bagi kelancaran kegiatan operasional setiap perusahaan termasuk CV. 

Bhumi Mandiri, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menyusun penelitian ini 

dengan judul: 

“Optimalisasi Modal Kerja CV. Bhumi Mandiri Mojokerto” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi objek penelitian dapat dirumuskan menjadi: 

“Apakah modal kerja CV. Bhumi Mandiri Mojokerto pada tahun 2010 sampai 

tahun 2013 sudah optimal?” 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah agar tidak meluas pada 

kasus yang tidak diharapkan, yaitu dengan menggunakan data laporan 

keuangan tahunan dari tahun 2010 sampai tahun 2012 dan metode penentuan 

besarnya modal kerja menggunakan metode perputaran modal kerja tahunan 

yang elemen modal kerjanya dapat dihitung dengan: 
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1. Perputaran Kas 

2. Perputaran Bank 

3. Perputaran Piutang Dagang 

4. Perputaran Piutang Karyawan 

5. Perputaran Persediaan Barang Dagang 

6. Perputaran Biaya Dibayar Dimuka 

7. Perputaran Angsuran PPH Pasal 25 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kondisi modal kerja CV. Bhumi Mandiri pada 

tahun 2010 sampai tahun 2013. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi CV. Bhumi Mandiri 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

atau bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan 

dalam menganalisis modal kerja di masa mendatang. 

b. Bagi Kreditor 

Untuk mengetahui kondisi modal kerja perusahaan yang 

bersangkutan sebelum mengambil keputusan untuk memberikan atau 

menolak permintaan kredit perusahaan dan dapat memberikan tambahan 

informasi untuk melakukan investasi pada perusahaan yang diinginkan. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan 

penelitian yang berkaitan tentang modal kerja perusahaan. 


