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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap kegiatan organisasi terutama perusahaan yang menjalankan 

aktivitasnya selalu membutuhkan modal kerja. Kebutuhan modal kerja akan 

dipergunakan sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran atau operasi 

perusahaan sehari-hari, sehingga seorang manajer keuangan dituntut untuk 

memperhatikan sumber dana dalam memenuhi modal kerja yang dihadapkan 

berbagai pilihan sumber dana baik sumber dana berjangka pendek maupun 

berjangka panjang.  

Pada umumnya tujuan dari perusahaan adalah memperoleh laba bersih 

secara optimal yang dimilikinya dengan baik, terutama berkaitan dengan 

pengelolaan modal kerja. Pengelolaan modal kerja secara efisien merupakan 

faktor yang dapat menunjang pencapaian laba bersih secara optimal, oleh 

karena itu modal kerja memegan peranan yang sangat penting. 

Pengelolaan modal kerja yang baik yaitu modal kerja yang cukup 

sebab memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonimis 

mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan sehingga akan 

menguntungkan bagi perusahan, namun adanya modal kerja yang berlebihan 

menunjukkan adanya dana tidak produktif dan menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan, sebaliknya adanya ketidakcukupan modal kerja akan menghambat 

kelancaran kegiatan usaha dan menimbulkan kegagalan suatu perusahaan. 
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Agar perusahaan memiliki modal kerja yang cukup, maka sumber dan 

penggunaan modal kerja merupakan analisis yang bisa dijadikan acuan dalam 

mengambil keputusan yang tepat. Laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja akan membantu perusahaan dalam hal menentukan jumlah dana yang 

harus tersedia dan untuk dapat melihat asal sumber dana itu diperoleh, selain 

itu juga membantu dalam merencanakan dan mengendalikan berapa 

penggunaan dana dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan perusahaan. 

Seiring dengan perkembangan perekonomian, semakin banyak pula 

perusahaan yang berkembang pesat sehingga tingkat persaingan semakin 

tinggi. Persaingan menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan produksi 

dengan semaksimal mungkin dan melakukan pembenahan ulang terhadap 

manajemen modal kerja agar dapat bersaing dan memperoleh keuntungan.  

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang bergerak dalam sub sektor  food and beverage merupakan 

salah satu contoh dari sekian banyak perusahaan. Kegiatan utama dari 

perusahaan yaitu mengelola bahan mentah hingga menjadi produk akhir yang 

tersedia di pasar. 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk didirikan pada tahun 1990 dan 

telah menjadi perusahaan publik sejak tahun 1994. Kantor pusat perusahaan 

berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman 

Kav. 76 – 78, Jakarta, Indonesia. Kini indofood dikenal sebagai perusahaan 

yang mapan dan terkemuka disetiap kategori bisnisnya. 
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PT Indofood  Sukses Makmur, Tbk sebagai badan usaha tentunya 

menginginkan modal kerja yang optimal dan evaluasi mengenai efisiensi 

penggunaan modal kerja untuk mencapai efisiensi usahanya dan untuk  

meningkatkan profitabilitasnya. Kemampuan pihak perusahaan dalam 

menciptakan efisiensi diharapkan mampu memenangkan persaingan usaha 

maupun meningkatkan laba usahanya.  

Di bawah ini merupakan data perkembangan PT. Indofood  Sukses 

Makmur, Tbk sebagai berikut : 

Tabel 1.1: Data perkembangan  PT. Indofood  Sukses Makmur Tbk, tahun 

2011-2013 (dalam jutaan rupiah) 

Keterangan 
Tahun 

2011 2012 2013 

Aset tetap 29.107.391 33.153.415 45.628.292 

Hutang  jangka panjang 9.444.572 12.443.968 20.248.351 

Ekuitas 31.601.228 34.140.237 38.373.129 

Modal  kerja bersih 11.938.409 13.430.790 12.993.188 

Laba bersih   4.891.673   4.779.446   3.416.635 

Sumber data: BEI (Bursa Efek Indonesia) 

Berdasarkan tabel 1.1 memperlihatkan bahwa aset tetap, hutang jangka 

panjang dan ekuitas PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk selama periode 2011-

2013 selalu mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak selalu 

diikuti terhadap modal kerja bersih.  

Di ketahui bahwa di tahun 2011 ke tahun 2012 modal kerja bersih 

mengalami peningkatan, namun di tahun 2012 ke tahun 2013 modal kerja 

bersih mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi menunjukkan bahwa  

pengelolaan modal kerja bersih tidak baik dan pada laba bersih di ketahui 

bahwa PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk selama tiga periode berturut-turut 

juga mengalami penurunan. 



4 
 

 
 

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk”. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah:  

1. Bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja PT. Indofood Sukses 

Makmur, Tbk selama periode 2011-2013 ? 

2. Bagaimanakah kebutuhan dan efisiensi penggunaan modal kerja pada PT. 

Indofood Sukses Makmur, Tbk pada tahun 2011-2013 ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari pokok 

permasalahan, maka dalam batasan masalah yang akan digunakan adalah: 

1. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sumber dan 

penggunaan dana dalam arti sebagai modal kerja yang mengarah pada 

aktiva lancar dan hutang lancar, khususnya modal kerja bersih. 

2. Data yang digunakan adalah data periode tahun 2011-2013 yang meliputi 

neraca dan laporan laba rugi. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk: 

a. Mengetahui pentingnya sumber dan penggunaan modal kerja pada PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2011-2013. 

b. Menganalisis kebutuhan dan efisiensi penggunaan modal kerja pada 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk pada tahun 2011-2013. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai sumber dan penggunaan modal kerja yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi 

perusahaan untuk menanggulangi masalah dimasa mendatang. 

b. Bagi calon investor 

Dari penelitian ini dapat diketahui keadaan perusahaan dalam 

mengelola dan menggunakan dananya, sehingga dapat memberikan 

tambahan informasi bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk 

melakukan investasi pembelian saham suatu perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya 

dengan topik yang sama, serta berguna dalam menambah pengetahuan 

dimasa yang akan datang. 


