
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebiasaan masyarakat kota Batu dan sekitarnya pada saat ini 

menginginkan hal-hal yang bersifat instan dalam segala hal. Contoh hal 

tersebut dimulai hal yang terkecil seperti tasyakuran sampai acara besar 

meliputi acara ulang tahun, acara kantor, dan acara pernikahan. Masyarakat 

saat ini lebih menginginkan acara-acara tersebut bisa terlaksana tanpa campur 

tangan mereka sendiri. 

Masyarakat lebih suka mengeluarkan finansial lebih besar daripada 

harus diribetkan oleh acara tersebut karena harus turun tangan 

sendiri.Keinginan yang serba instan tersebut bisa diperoleh masyarakat dengan 

memakai jasa katering sekaligus dengan paket dekorasi beserta hiasan-

hiasannya.Hanya dengan mengeluarkan finansial semua kegiatan atau acara 

bisa terlaksana dengan baik. 

CV. Dharma Utama merupakan salah satu usaha kecil dan menengah 

yang berada di Kota Batu. Perusahaan tersebut bergerak di bidang katering, 

onyx dan cat.CV. Dharma Utama cukup di kenal oleh masyarakat Kota Batu 

dan Sekitarnya. Pesanan-pesanan datang bersamaan pada perusahaan ini, 

sebagian besar pesanan tersebut mengarah pada catering dan dekorasinya. 

Dekorasi-dokorasi tersebut dihiasi dengan onyx dan dikemas dengan warna 

yang sepadan serta mewah. 



Masyarakat yang memakai jasa katering tertarik untuk membeli hiasan 

onyx setelah mereka melihat hiasan tersebut terpajang pada dekorasi 

katering.Kapasitas produksi katering ini dapat mencapai 10 event per hari atau 

setara dengan 10.000 porsi makanan perhari. Jumlah tenaga kerja mencapai 

350 orang, yang sudah terbagi tugas dalam divisi-divisi yang ditentukan. 

Setiap divisi memilik job description-nya masing–masing. Mereka pun 

bekerja sesuai dengan alur yang telah ditentukan organisasi. Katering milik H. 

Suhardjito ini memproduksi berbagai jenis masakan, mulai dari masakan 

oriental, continental, masakan tradisional Indonesia, kue – kue, dan masih 

banyak yang lainnya. 

Sepanjang perjalanan waktu, permintaan yang diterima CV. Dharma 

Utama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Permintaan-permintaan 

tersebut bisa terpenuhi dengan adanya modal kerja yang cukup.Perusahaan 

harus bisa mengelola modal kerja tersebut dalam memenuhi permintaan 

konsumen yang beragam. 

Pola permintaan konsumen dari waktu ke waktu selalu mengalami 

perubahan yang bermacam-macam dan tingkat kesulitannya tinggi.Manajemen 

modal kerja harus selalu bisa menyesuaikan dengan permintaan konsumen 

tersebut. Modal kerja yang optimal mampu memenuhi permintaan tersebut, 

karena bisa sesuai dengan modal kerja yang dibutuhkan dan seimbang dengan 

kewajiban-kewajiban perusahaan. Hal tersebut bisa terjadi jika antara modal 

kerja yang digunakan bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi 

perusahaan.Tersedianya modal kerja yang optimal akan dapat membantu 



perusahaan dalam mencapai penjualan serta laba yang telah ditargetkan, selain 

itu juga terjaminnya keberlanjutan usaha. 

Penggunaan modal kerja dapat membantu menganalisis masalah intern 

dan ekstern perusahaan, karena modal kerja berhubungan erat dengan kegiatan 

operasional sehari-hari. Kekurangan modal kerja atau kelebihan modal kerja 

perusahaan akan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya merugikan 

perusahaan.Kekurangan modal kerja mengakibatkan tidak berjalannya 

operasional perusahaan dengan lancar dan baik, karena faktor-faktor produksi 

tidak dapat didayagunakan secara optimal.Sebaliknya kelebihan dalam aktiva 

lancar mengakibatkan terjadinya kelebihan kapasitas di dalam perusahaan, dan 

hal tersebut bisa memperkecil tingkat keuntungan yang diperoleh. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui peranan penting modal kerja 

optimal bagi kelancaran kegiatan operasional setiap perusahaan termasuk CV. 

Dharma Utama, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul “Analisis 

Optimalisasi Modal Kerja pada CV. Dharma Utama Batu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disusun maka penulis 

bisa menarik permasalahan yang timbul, yaitu: 

Apakah modal kerja CV. Dharma UtamaBatu pada tahun 2008-2010 sudah 

optimal? 

 

 



 

C. Batasan Penelitian 

Tujuan batasan penelitian untuk mempermudah arah dan maksud 

penelitian ini dilakukan, maka perlu dibatasi ruang lingkup masalah. Batasan 

penelitianterletak pada metode yang digunakan adalah metodeperputaran 

modal kerja serta menggunakan modal kerja kotor (bruto). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah ada, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahuioptimalisasi modal kerjaCV. Dharma 

Utama Batupada tahun 2008-2010. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi CV. Dharma Utama Batu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan pemilik perusahaan dalam mengelola modal kerja 

optimal di tahun yang akan datang guna mengembangkan dan dalam 

keberlanjutan usahanya. 

b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk 

memberikan pembinaan atau perizinan yang lebih menyentuh lagi 

terhadap perkembangan UKM. 

 



 

c. Bagi Kreditor 

Penelitian ini bisa memberikan pertimbangan bagi pihak 

kreditor untuk memberikan pinjaman kredit kepada UKM dalam 

rangka mengembangkan usaha dengan persyaratan yang ringan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang analisis 

optimalisasi modal kerja pada UKM. 

 


