
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha pada umumnya dapat diketahui melalui 

media informasi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan informasi yang 

baik akan menyajikan laporan keuangannya dalam bentuk lengkap dan dapat 

menggambarkan secara jelas perubahan serta perkembangan yang dialami oleh 

perusahaan dari periode ke periode lainnya. Penyajian laporan ini dimaksudkan 

untuk memberikan informasi mengenai data keuangan dari organisasi atau 

perusahaan yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya 

persaingan yang kuat dalam dunia usaha.Modal kerja diperlukan perusahaan 

untuk membiayai semua kegiatan operasional perusahaan.Modal kerja ini 

merupakan salah satu aspek terpenting dari keseluruhan manajemen 

pembelanjaan perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat mempertahankan 

tingkat modal kerja yang memuaskan, maka perusahaan akan berada dalam 

keadaan insolvent atau tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang 

sudah jatuh tempo bahkan mungkin harus dilikuidir atau bangkrut. 
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Laporan sumber dan penggunaan dana dimaksudkan untuk memberikan 

informasi kepada manajemen tentang posisi keuangan perusahaan saat ini, 

apakah apakah lebih besar sumber dan penggunaanya. Selain itu juga untuk 

mengetahuidari mana sumber dana perusahaan pada periode tertentudan kemana 

dana tersebut dibelanjakan atau diinvestasikan, apakah sudah dialokasikan 

dengan efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah direncanakan. 

 Sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisa yang bisa 

dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang tepat yaitu dengan analisa 

sumber dan penggunaan modal kerja pimpinan bisa men getahui komposisi-

komposisi modal kerja bersumber dari mana dan digunakan untuk apa, sehingga 

pimpinan bisa menggambarkan keadaan modal kerja itu sendiri. Peputaran 

modal kerja yang efektif membantu kelancaraan operasi perusahaan dalam 

membiayai operasi sehari-hari.penggunaan modal kerja yang teratur salah satu 

alat yang membantu penggunaan modal kerja yang efiesien, sehingga bagi 

manajemen keuangan mempermudah dalam mengambil keputusan. 

 Perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang Food and Beverage 

harus melakukan sebuah kebijakan operasional perusahaan dengan baik, 

mengelola pembelanjaan dengan baik terutama dalam pengalokasian jumlah 

biaya operasional usaha dalam setiap kegiatannya. Perusahaan yang  

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia bagian Food and 

Beverageyang akan peneliti teliti adalah PT. Siantar Top Tbk. dan PT. Mayora 

Indah Tbk. 
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Data Aktiva lancar atau aset lancar PT. Mayora indah Tbk dan PT. Siantar 

Top Tbk selama 3 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 1.1: Aktiva LancarPT. Mayora indah Tbk dan PT. Siantar Top Tbk 3 Tahun 

Terakhir 
 

Nama 

Perusahaan 

Aktiva Lancar 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Perubahan 

PT. Mayora Indah 

Tbk 

 

5.313.599.558.516 

 

6.430.065.428.871 

 

6.508.768.623.440 

 

11,1 % 

 

8,0 % 

PT. Siantar Top 

Tbk 

 

569.839.536.195 

 

684.263.795.106 

 

799.430.399.430 

 

11,4 % 

 

11,5 % 

Sumber: Laporan keuangan PT. Mayora indah Tbk dan PT. Siantar Top Tbk 

  Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah aktiva lancar antara PT Mayora 

Indah Tbk, dan PT Siantar Top Tbk, pada tahun 2012-2013 mengalami kenaikan 

sebesar 11,1 % dan perubahan pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan 

sebesar 8,0 %.Sedangkan pada PT Siantar Top Tbk, jumlah aktiva tetap pada 

tahun 2012-2013 mengalami kenaikan sebesar 11,4 % dan perubahan pada 

tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 11,5 %. 

  Aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk, mengalami 

kenaikan selama 3 tahun terakhir tetapi prosentase perubahan atau kenaikan dari 

setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu dari 11,1 % menjadi 8,0 %. 

Sedangkan pada PT Siantar Top aktiva lancar yang dimiliki mengalami 

kenaikan selama 3 tahun terakhir, perubahan prosentase dari tahun ke tahun 

selalu mengalami kenaikan. Peran aktiva lancar untuk suatu perusahaan adalah 

untuk kegiatan operasi perusahaan, jika aktiva lancar yang dimiliki perusahaan 

dari tahun ke tahun mengalami penuruan atau fluktuasi maka akan mengganggu 

pada kegiatan opersai perusahaan, demikian juga sebaliknya. 
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Sehubungan dengan permasalahan tersebut, yaitu perbedaan perubahan 

prosentase aktiva lancar yang dimiliki kedua perusahaan, sehingga peneliti dapat 

membandingkan perusahaan mana yang lebih efektif atau tidak efektif dalam 

tingkat penggunaan modal kerja, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Pada PT. Mayora indah Tbk dan PT. Siantar Top Tbk Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

B.  Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan penelitian adalah : 

1. Bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja pada perusahaan tahun  

2012-2014 ? 

2. Perusahaan mana yang memiliki sumber dan penggunaan modal kerja yang 

paling efektif ? 

C.  Batasan Penelitian  

Pembatasan masalah dibutuhkan agar hasil penelitian lebih terarah, 

spesifik, dan tidak menyimpang. Batasan masalah pada penelitian ini adalah 

modal kerja pada PT Mayora Indah Tbk dan PT Siantar Top Tbk, dengan 

menganalisis pada laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun mulai tahun 

2012-2014. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan penelitian yang yang telah dikemukakan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja pada

perusahaan.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis perusahaan mana yang memiliki

sumber dan penggunaan modal kerja yang paling efektif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam

pengambilan keputusan mengenai pengelolaan modal kerja.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

investor dan calon investor untuk menanamkan modal kepada perusahaan

dilihat dari keadaan perusahaan dalam mengelola dan menggunakan

dananya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta

digunakan sebagai pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.




