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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh  keuntungan 

yang maksimal dan continue. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal 

dibutuhkan modal kerja yang cukup. Modal kerja merupakan faktor utama 

penggerak operasional perusahaan sehari - hari, dimana lebih dari separuh 

dari jumlah aktiva perusahaan adalah aktiva lancar yang merupakan unsur 

modal kerja. Salah satu masalah yang biasanya dihadapi perusahaan ialah 

menyediakan modal kerja yang diperlukan untuk menunjang kegiatan 

operasional perusahaan yang selalu mengalami perubahan dari periode yang 

satu ke periode berikutnya.  

Pengelolaan dan penggunaan modal kerja secara efektif merupakan 

salah satu faktor yang dapat menunjang pencapaian laba bersih secara 

optimal. Dana yang dikelurkan diharapkan akan dapat kembali lagi masuk 

kedalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan 

produksinya (Sjahrial, 2012:115).   

Modal  Kerja  (working  capital)  adalah suatu investasi perusahaan 

didalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), 

piutang usaha dan  persediaan. (Houston & Brigham, 2011:258). Aktiva 

lancar haruslah cukup besar untuk dapat menutup hutang sedemikian rupa, 

sehingga menggambarkan adanya tingkat keamanan yang memuaskan.  
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Pengelolaan modal kerja meliputi masing – masing pos pada aktiva lancar 

dan hutang lancar, sehingga jumlah net working capital yang di inginkan 

dapat dipertahankan.. 

Kebutuhan modal kerja harus dapat diperhitungkan dengan tepat, 

supaya jangan sampai berlebihan dan kekurangan, karena apabila perusahaan 

kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan meningkatkan 

produksinya, maka besar kemungkinan akan kehilangan pendapatan dan 

keuntungan. Modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu 

membiayai pengeluaran operasi sehari-hari, karena dengan modal kerja yang 

cukup akan menguntungkan dan perusahaan tidak mengalami kesulitan 

keuangan juga akan memberikan beberapa keuntungan lain.  

Analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja penting bagi 

manajer keuangan, sebab analisis tersebut digunakan untuk mengetahui 

bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut di 

belanjai. Hasil analisa terhadap sumber dan penggunaan modal kerja dari 

suatu perusahaan dalam suatu periode akan dapat memberikan jawaban 

penyebab terjadinya perubahan modal kerja dan digunakan sebagai dasar 

pengelolaan atau perencanaan modal kerja di masa yang akan datang. 

Perkembangan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, politik, 

keamanan dan pertahanan tidak terlepas dari produk konstruksi. Banyak 

negara yang menjadikan produk konstruksi sebagai bukti keberhasilan dalam 

menunjukkan jati diri suatu negara, serta mensejahterakan rakyatnya. Sektor 
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konstruksi selama ini menjadi salah satu pilar utama pembangunan 

perekonomian nasional.  

Keberadaan berbagai macam hasil pekerja konstruksi, seperti sekolah, 

pusat bisnis, gedung pemerintahan, jembatan, hingga sarana jalan raya 

berjalin menciptakan gerak perekonomian sekaligus penopang kehidupan 

sosial budaya. Kondisi ini menuntut perusahaan - perusahaan yang ada untuk 

senantiasa meningkatkan efisiensinya. Hal ini dapat dimaksudkan agar 

perusahaan dapat tetap survive dan dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya.  

Pasar konstruksi Indonesia pada 2013 mencapai angka 382  triliun 

rupiah. Hal tersebut disebabkan semakin gencarnya pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. Menurut Badan Pembinaan (BP) Konstruksi, 

perkembangan sektor jasa konstruksi di Indonesia berkembang dengan baik. 

Sumbangan sektor konstruksi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 

mencapai angka 10,4% dengan pertumbuhan 7,5% pertahun. 

Perusahaan PT. Citra Gading Asritama merupakan perusahaan 

nasional yang berkiprah dalam industri developer, general contractor, dan 

real estate secara aktif dan dinamis turut membangun berbagai jenis 

bangunan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, 

perusahaan yang didirikan pada tahun 1997 telah berhasil mengerjakan 

berbagai jenis proyek, baik perkantoran, hotel, wisma, rumah sakit, pusat 

perbelanjaan, sekolah, gudang maupun pabrik.  
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Semakin berkembangnya PT. Citra Gading Asritama sebagai 

perusahaan nasional, manajer keuangan harus hati-hati dalam menangani 

masalah keuangan. Perusahaan tentunya memerlukan analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja untuk meningkatkan penjualan. Untuk itu dapat 

dilihat bagaimana komposisi modal kerja bersih pada PT. Citra Gading 

Asritama periode 2007 – 2012, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Laporan Modal Kerja Bersih PT.Citra Gading Asritama 

periode 2007 – 2012. 

Tahun Aktiva Lancar Kewajiban Lancar Modal Kerja Bersih 

2007 Rp.157.817.659.067 Rp.  55.716.770.903 Rp.102.100.888.164 

2008 Rp.243.321.825.063 Rp.202.751.009.194 Rp.  40.570.815.869 

2009 Rp.260.432.504.092 Rp.216.585.298.822 Rp.  43.847.205.270 

2010 Rp.384.469.301.823 Rp.311.572.145.174 Rp.  72.897.156.649 

2011 Rp.342.761.420.262 Rp.222.354.185.006 Rp.120.407.235.256 

2012 Rp.354.585.342.458 Rp.159.876.191.818 Rp.194.709.150.640 

Sumber : PT. Citra Gading Asritama 

Dari tabel diatas terlihat bawa aktiva lancar dari tahun 2010 ke tahun 

2011 mengalami penurunan dan pada tahun 2010 hingga tahun 2012 

kewajiban lancar mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan modal kerja 

bersih mengalami perubahan. Maka dari itu perusahaan perlu mengetahui 

penyebab kenaikan atau penurunan sumber dan penggunaan modal kerja 

sehubungan dengan terjadinya terjadinya penurunan pada modal kerja bersih 

periode 2007 hingga 2008, dan kenaikan modal kerja bersih pada tahun 2009 

hingga 2012. 

Perubahan posisi modal kerja perlu mendapatkan perhatian dalam 

membuat analisis tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan, 

sumber-sumber dan penggunaan  modal kerja pada akhir periode merupakan 
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faktor-faktor penting dalam mempertimbangkan kemungkinan yang dapat 

dicapai pada waktu yang akan datang. Sehingga perusahaan dapat 

mengantisispasi dan menangani  terjadinya resiko yang akan terjadi. 

Melihat adanya perubahan modal kerja perusahaan dari tahun ketahun, 

akan dapat diketahui penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan modal 

kerja dengan melakukan analisis terhadap sumber dan penggunan modal 

kerja. Sehubungan dengan hal di atas dan mengingat pentingnya sumber dan 

penggunaan modal kerja dalam upaya mencapai tujuan perusahaaan serta 

untuk mengetahui bagaimana kebijakan perusahaan dalam mengoperasikan 

dana yang ada, maka diambil judul Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 

kerja (Studi Kasus Pada PT. Citra Gading Asritama Periode 2007-2012. 

 

B. Rumusan Penelitian  

Berdasarakan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan penelitian yang dapat dikemukakan adalah:  

1. Bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja  pada periode 2007 – 

2012  ? 

2.  Bagaimana proyeksi sumber dan penggunaan modal kerja pada periode 

2013 dan 2014? 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari 

pokok permasalahan yang ada dan permasalahan yang diteliti lebih 

terfokus pada tujuan penelitian. Maka penelitian ini terbatas pada laporan 
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keuangan yang telah di audit PT. Citra Gading Asritama pada periode 

2007-2012. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian yang diajukan dalam penelitian 

ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber dan 

penggunaan modal kerja PT. Citra Gading Asritama periode 2007 – 2012, 

serta untuk mengetahui proyeksi sumber dan penggunaan modal kerja 

tahun 2013 dan 2014. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pihak perusahaan 

Memberikan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan 

perusahaan untuk mengoperasikan dana yang ada dan untuk 

menanggulangi masalah yang berhubungan dengan sumber dan 

penggunaan modal kerja. 

b. Bagi Kreditur 

Dari penelitian ini akan dapat diketahui keadaan perusahaan dalam 

mengelola dan menggunakan dananya untuk operasional perusahaan 

sehingga dapat memberikan suatu pertimbangan bagi kreditur untuk 

memberikan pinjaman yang diajukan oleh perusahaan. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya. 

Sebagai referensi dan sebagai bahan perbandingan dalam 

pelaksanaan penelitian selanjutnya. 



 
 

8 
 

 


