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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba 

secara optimal dari pemanfaatan potensi yang dimilikinya dengan baik, 

terutama berkaitan dengan pengelolaan modal kerja. Hal ini dikarenakan 

modal kerja merupakan faktor utama penggerak operasional perusahaan 

dimana lebih dari separuh dari jumlah aktiva perusahaan adalah aktiva 

lancar yang merupakan unsur modal kerja. Pengelolaan dan penggunaan 

modal kerja secara efektif merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjang pencapaian laba bersih secara optimal.  

Pengelolaan modal kerja meliputi masing-masing pos aktiva 

lancar dan hutang lancar sedemikian rupa sehingga jumlah net working 

capital yang diinginkan tetap dapat dipertahankan. Bagi suatu perusahan, 

makin besar jumlah produksi yang dapat dijual berarti semakin besar 

kemungkinan untuk memperoleh laba yang semakin tinggi, sehingga 

dengan demikian setiap pimpinan perusahaan negara maupun swasta yang 

eksis dalam persaingan bisnis setidaknya dapat memperhatikan 

perkembangan dari perusahaannya. Perkembangan-perkembangan tersebut 

merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam 

memajukan perekonomian suatu negara. Indonesia, sejak diterpa badai 
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krisis finansial pada beberapa tahun silam, masih banyak usaha kecil 

menengah yang hingga saat ini masih mampu bertahan. Meskipun mereka 

sempat goyah oleh dampak yang ditimbulkan, namun secara perlahan-

lahan mereka mampu bangkit dari keterpurukan. Hal inilah yang 

membedakan antara usaha-usaha kecil menengah dengan usaha corporat, 

meskipun penghasilan yang diperoleh lebih besar namun resiko yang akan 

dihadapi juga semakin besar.  

Ada tiga alasan utama kenapa suatu negara harus mendorong 

usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah 

karena pada umumnya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam 

hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian untuk alasan 

yang kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui 

investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari 

dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan jaman. Untuk 

alasan terakhir, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal 

fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. 

Di Indonesia, usaha kecil yang ada memiliki peran penting dalam 

menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung 

pendapatan rumah tangga. Perkembangan suatu usaha dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Untuk faktor 

eksternal sendiri, ada satu permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh 

para pelaku usaha yaitu permodalan. Kesulitan memperoleh modal kerja 
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investasi maupun untuk operasional usaha merupakan masalah yang masih 

dialami di Indonesia selama ini.  

Manajemen modal kerja penting bagi perusahaan kecil walaupun 

ini dapat mengurangi investasi aktiva tetapnya melalui sewa peralatan dan 

mesin, mereka tidak dapat menghindari kebutuhan akan kas. Dalam 

pengelolaan modal kerja perusahaan dituntut untuk selalu 

mempertahankan jumlah modal kerja yang menguntungkan agar 

perusahaan dapat beroperasi secara berkesinambungan. Pengelolaan modal 

kerja juga penting karena selama perusahaan beroperasi modal sangat 

dibutuhkan dan secara umum modal kerja dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan (Riyanto, 2001).  

Desa Landungsari merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan 

data administrasi pemerintahan Desa Landungsari tahun 2010, jumlah 

penduduknya adalah 9.122 orang dengan jumlah 2.161 KK dengan luas 

wilayah 499 hektar. Desa Landungsari terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun 

Rambaan, Dusun Bendungan, dan Dusun Klandungan. Sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang didukung oleh 

lingkungan alam yang menopang pertanian, di samping ada juga yang 

menjadi PNS. 

Usaha mikro yang ada disepanjang jalan Tirto Utomo kelurahan 

Landungsari kecamatan Dau Malang ini letaknya sangat strategis karena 

selain dekat dengan Universitas Muhammadiyah Malang, di jalan ini 
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merupakan letak kos-kosan bagi mahasiswa pendatang yang berasal dari 

luar kota maupun luar pulau Jawa. Kepadatan kos-kosan di jalan ini 

menimbulkan keinginan masyarakat untuk membuka usaha baru karena 

banyaknya peluang untuk mendapatkan keuntungan sehingga usaha mikro 

yang ada di kelurahan Landungsari ini bertambah setiap tahunnya. Data 

jumlah usaha mikro yang bergerak pada sektor makanan dan minuman 

yang terdapat disepanjang jalan Tirto Utomo disajikan pada tabel 1.1. 

 Tabel 1.1 Data Jumlah Usaha Mikro yang Bergerak pada Sektor Makanan  

  dan Minuman di Kelurahan Landungsari Malang. 

 

Usaha mikro Jumlah 

Makanan 20 unit 

Minuman 74 unit 

Makanan dan Minuman 94 unit 

 Sumber : Kelurahan Landungsari, 2015 

Fenomena yang terjadi, adanya persoalan pengelolaan modal 

kerja menjadi masalah serius dan merupakan aspek yang sering dihadapi 

perusahaan. Banyak perusahaan gulung tikar karena mengalami kondisi 

tersebut. Adanya analisis atas modal kerja perusahaan sangat penting 

dilakukan karena untuk mengetahui kondisi modal kerja saat ini kemudian 

dihubungkan dengan situasi keuangan pada masa yang akan datang. 

Diperlukan juga adanya perencanan dan pengendalian yang baik dalam 

pengelolaan modal kerja yang tersedia, dengan asumsi bahwa setiap rupiah 

dalam modal kerja (kas) yang tertanam dalam aktiva harus dapat 

digunakan seefisien mungkin sehingga dapat menghasilkan tingkat 

keuntungan investasi  atau rentabilitas yang maksimal. 
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Seperti dalam sebuah perusahaan, aktivitas usaha mikro tidak 

terlepas dari efektifitas modal kerja. Modal kerja ialah aktiva lancar yang 

digunakan dalam kegiatan operasional dan selalu berputar dalam periode 

tertentu. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat dimana kas 

diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat 

dimana kembali lagi menjadi kas.  

Elemen modal kerja adalah semua aktiva lancar atau seluruh 

aktiva yang diharapkan dapat kembali menjadi bentuk asalnya dalam 

waktu satu tahun atau siklus kegiatan normal usaha. Hal ini berarti bahwa 

yang perlu diperhatikan dalam modal kerja ialah kas, piutang, dan 

persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja, maka semakin 

cepat waktu pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan. 

Pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting 

dalam perusahaan. Ketersediaan modal kerja yang segera dapat  

dipergunakan dalam operasi tergantung tipe atau sifat dari aktiva lancar 

yang dimiliki, seperti  kas, piutang dan persediaan. Modal kerja dalam hal 

ini harus cukup  jumlahnya, dalam artian harus mampu  membiayai 

pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Modal kerja  yang cukup 

akan menguntungkan bagi perusahaan beroperasi secara ekonomis dan 

efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pemimpin perusahaan juga harus 

menjaga agar besarnya modal kerja itu tepat, tidak terlalu besar dan juga 

tidak terlalu kecil. Baik terlalu besar maupun terlalu kecil akan berdampak 
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negatif bagi perusahaan maka perusahaan sebagai organisasi yang profit 

oriented membutuhkan adanya efisiensi modal kerja yang mampu 

meningkatkan profitabilitas. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka 

penulis tertarik untuk mengetahui modal kerja usaha kecil dengan judul 

“Analisis Modal Kerja Usaha Mikro yang Bergerak Pada Sektor Makanan 

dan Minuman” di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Malang. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Bagaimana struktur modal kerja pada usaha mikro yang bergerak di 

sektor makanan dan minuman di kelurahan Landungsari ? 

2. Berapa modal kerja optimal usaha mikro yang bergerak di sektor 

makanan dan minuman di Kelurahan Landungsari ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari 

pokok permasalahan yang ada, maka batasan dalam penelitian ini adalah 

membahas mengenai usaha mikro yang bergerak pada sektor makanan dan 

minuman dengan kriteria yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 

50.000.000,-, usaha yang menjual makanan dan minuman dan usaha yang 

berada disepanjang jalan Tirto Utomo di kelurahan Landungsari, 
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kecamatan Dau, Malang. Data yang terkait laporan keuangan usaha mikro 

tersebut merupakan kas, piutang, dan persediaan periode 1 tahun terakhir 

yaitu tahun 2015. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan 

pada permasalahan yang dirumuskan, yaitu : 

a. Mengetahui struktur modal kerja pada usaha mikro yang bergerak 

di sektor makanan dan minuman di Kelurahan Landungsari. 

b. Mengetahui besarnya modal kerja optimal usaha mikro yang 

bergerak di sektor makanan dan minuman di kelurahan 

Landungsari. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi pengusaha mikro di Kelurahan Landungsari 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang dapat digunakan oleh usaha mikro yang bergerak di sektor 

makanan dan minuman sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan bagi pemilik usaha untuk menanggulangi 

masalah yang berhubungan dengan modal kerja. 

b. Bagi kreditur dan calon kreditur 

Penelitian ini bisa memberikan pertimbangan bagi pihak 

kreditur dan calon kreditur untuk memberikan pinjaman kredit 
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kepada UKM dalam rangka mengembangkan usaha dengan 

persyaratan yang ringan. 

c. Bagi pemerintah Kota Malang 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan 

untuk memberikan pembinaan atau perizinan terhadap 

perkembangan UKM di kota Malang.  

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pengaplikasian ilmu yang diperoleh. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk bahan referensi 

untuk peneliti selanjutnya. 

 

 


