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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat merupakan akibat dari 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan diikuti dengan kecanggihan teknologi 

yang semakin maju, hal ini membuat perkembangan dunia usaha semakin 

meningkat. Perusahaan yang kuat akan bertahan hidup sebaliknya perusahaan 

yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain kemungkinan akan dilikuidasi 

atau mengalami kebangkrutan dalam mendirikan sebuah usaha. Perusahaan perlu 

melakukan pengelolaan modal kerja dengan baik agar tersedia modal kerja yang 

cukup dalam melaksanakan peningkatan kegiatan operasi seperti menambah 

tenaga kerja, mesin, dan lain-lain. 

Sektor industri merupakan pergerakan utama ekonomi suatu negara, selain 

menjadi salah satu sumber persediaan lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan, 

sektor industri juga menjadi nilai tambah bagi sumber daya yang diproses serta 

meningkatkan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun perolehan devisa 

untuk menunjang pengembangan pembangunan negara. Perkembangan industri di 

Indonesia yang ketat dengan persaingan sekarang ini, para pengusaha dituntut agar 

dapat memilih sektor industri tepat yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal 

dan peluang usaha yang baik bagi perusahaan. 

Industri penyamakan kulit adalah industri yang mengolah kulit mentah 

(hides atau skins) menjadi kulit jadi (leather). Industri ini mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam mendukung industri produk jaket, sepatu, 
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tas serta produk jadi kulit lainnya. Potensi penyamakan kulit mulai 

berkembang di Indonesia sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1994 terjadi 

pertumbuhan dari 586 jumlah perusahaan yang terdiri dari industri kecil 

sebesar 489 unit dan industri menengah sebesar 8 unit, dengan kapasitas 

produksi sebesar 70,994 ton (Dirjen Industri Aneka 1995). Pada tahun 1975-

2000 bermunculan sentra-sentra industri kulit di Magetan, Garut, Madiun, 

dan salah satunya di Probolinggo. 

CV Sumber Setia Probolinggo merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidangpenyamakan kulit. CV Sumber Setia Probolinggi industri yang 

menawarkan kulit jadi seperti kulit Pull up, Full grain, Nappa, Correted, dan 

Floater, dengan produk penyamakan kulit yang ditawarkan adalah kulit yang 

dapat diolah menjadi bahan baku produk sepatu, tas, dompet, jaket kulit, serta 

produk-produk bahan baku kulit lainnya.  

Perusahaan biasanya mempunyai tujuan profit oriental untuk 

mendapatkan laba yang optimal termasuk tujuan CV Sumber Setia yang 

didirikan dengan tujuan yang dicapai selain mendapatkan dan meningkatkan 

laba pada tahun-tahun yang akan datang, tujuan lainnya yang juga penting 

dengan menjaga kelangsungan hidup perusahaan untuk mengahadi persaingan 

dari perusahaan lain yang sejenis. Hal ini diperlukan kebutuhan modal kerja 

yang optimal untuk meningkatkan laba perusahaan dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang.  

Upaya optimalisasi kebutuhan modal kerja tersebut digunakan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana optimalisasi pengelolaan modal kerja dalam 

CV Sumber Setia sehingga dapat diketahui perkembangan dan pertumbuhan 
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dari usaha produksi kulit yang selama ini telah dilakukan untuk mencapai 

tingkat koefisien, sehingga dapat mengetahui berapa kebutuhan modal kerja 

optimal secara perhitungan dan kebutuhan modal kerja perusahaan. Apabila 

modal kerja optimal perhitungan sama dengan modal kerja perusahaan, maka 

perusahaan sudah optimal dalam kebutuhan modal kerjanya, dan bila modal 

kerja optimal secara perhitungan lebih besar dari perusahaan, maka 

perusahaan belum optimal atau masih ada modal kerja yang menganggur 

sehingga tidak efisien dan perlu untuk menambah modal kerjanya, apabila 

modal kerja secara perhitungan lebih kecil dari  modal kerja perusahaan, 

maka perusahaan perlu untuk mengurangi kebutuhan modal kerjanya. 

Kegunaan lain terhadap optimalisasi kebutuhan modal kerja dengan 

mengetahui besar kecilnya jumlah kebutuhan modal kerja diharapkan dapat 

membantu manajer dalam menentukan sumber pembelanjaan serta 

pengelolaan dana yang tertanam dalam setiap aktivitas perusahaan agar bisa 

digunaan seefisien mungkin sebagai kebijakan pada masa yang akan datang 

daam mengahdapi persaingan perusahaan CV Sumber Setia Probolinggo yang 

semakin global. 

Ketika mengadakan wawancara kepada pimpinan perusahaan bahwa 

perkembangan industri CV Sumber Setia Probolinggo cukup baik ini terlihat 

dari ketatnya persaingan yang terjadi antara perusahaan sejenis sehingga 

menuntut perusahaan selalu meningkatkan kinerja keuangan dan membenahi 

manajemen khusus menyediakan modal kerja perusahaan agar bisa bertahan 

dan bersaing dengan perusahaan lainnya.CV Sumber Setia Probolinggo 

merupakan perusahaan lokal yang sampai saat ini masih beroperasi dengan 
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produk kulit yang dihasilkan dimana dalam menjalankan kegiatan usaha 

perusahaan telah menerapkan berbagai strategi-strategi maupun konsep-

konsep modern baik dalam produksi maupum pemasarannya. Sementara 

perusahaan CV Sumber Setia mengalami kesuliatan dalam menetapkan 

anggaran modal kerja yang akan digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan, padahal perusahaan tersebut mempunyai prospek cukup bagus 

ditahun kedepan utnuk bersaing dan berkembang. Perusahaan selama ini 

dapat memenuhi kebutuhan modal kerjanya dengan mendapat pinjaman dari 

investor selain modal sendiri tanpa memperhitungkan anggaran modal kerja. 

Penggunaan modal kerja dikatakan optimal apabila perusahaan 

mampu memkasimalkan atas penggunaan modal kerja dalam menjalankan 

aktivitas operasional perusahaan. Pada sisi lain optimalisasi modal kerja dapat 

menjalankan tingkat efektifitas operasional yang dilakukan sebagai upaya 

dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, baik dalam 

jangka pendek ataupun jangka panjang. 

Modal yang dimiliki oleh CVSumber Setia Probolinggo menunjukkan 

adanya peningkatan modal kerja, tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti 

dengan adanya peningkatan atas penjualan yang diperoleh perusahaan. Adapun 

untuk mengetahui perbandingan modal kerja yang dimiliki perusahaan dengan 

penjualan yang dihasilkan secara lengkap.Perubahan modal kerja dan penjualan 

yang dimiliki oleh CV Sumber Setia Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Perubahan Aktiva Lancar dan Penjualan  
CV Sumber Setia Probolinggo 

 Tahun Modal Kerja Riil Penjualan 
2011 
2012 

82.684.000.690,43 
73.274.536.477,22 

46.265.364.413,00 
46.995.316.358,00 

2013 61.348.539.701,99 40.124.736.086,00 
2014 38.049.444.009,16 48.985.536.216,38 
2015 17.986.930.916,89 12.666.404.145,07 

Sumber: CV Sumber Setia Probolinggo Tahun 2011-2015 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui modal kerja dan penjualan 

CV Sumber Setia Probolinggo tahun 2011-2015, nilai modal kerja tertinggi 

pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp82.684.000.690,43dan terendah pada tahun 

2015 sebesar Rp17.986.930.916,89. Penjualan tertinggi pada tahun 2014 

sebesar Rp48.985.536.216,38 dan terendah pada tahun 2015 sebesar 

Rp12.666.404.145,07.Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

pengelolaan modal kerja yang dilakukan oleh perusahaan belum mampu 

sepenuhnya dalam upaya meningkatkan perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini 

mengamil masalah judul penelitian yaitu “Analisis Optimalisasi Modal Kerja 

Pada CV Sumber Setia Probolinggo Periode 2016-2017”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanlatar belakang masalah di atasmaka masalah yang 

dihadapi: 

1. Apakah modal kerja pada CV Sumber Setia Probolinggo peroiode 2016-

2017 sudah optimal? 

2. Berapa tambahan atau pengurangan nilai investasi modal kerja pada CV 

Sumber Setia Probolinggo tahun 2016 – 2017 ? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan penelitian agar lebih berfokus pada 

permasalahan yang dihadapi maka penelitian ini dibatasi pada metode analisis 

yang digunakan yaitu dengan metode penentu besarnya modal kerja 

menggunakan metode perhitungan perputaran elemen modal kerja dalam kali, 

perputaran elemen modal kerja dalam hari, perputaran modal kerja 

keseluruhan dalam kali, estimasi penjualan tahun yang akan datang, dan 

perhitungan penentu modal kerja optimal. 

 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui jumlah modal kerja yang terdapat pada CV 

Sumber Setia Probolinggo tahun 2016–2017 sudah optimal atau 

belum. 

b) Untuk mengetahui berapa besar penambahan atau pengurangan nilai 

investasi modal kerja pada CV Sumber Setia Probolinggo tahun 

2016 – 2017. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Manajemen CVSumber Setia Probolinggo 

Penelitian ini dijadikan sebagai pertimbangan atau alternatif untuk 

pengambilan keputusan terkait penggunaan modal kerja guna 

mencapai optimalisasi modal kerja. 
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b) BagiPemilik CV Sumber Setia Probolinggo 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan kepada investor pada perusahaan 

sehingga investasi yang ditanamkan tidak merugikan. 

c) Bagi Pemasok  

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemasok dalam 

memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam rangka 

mengembangkan usaha. 

d) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti tentang optimalisasi modal kerja. 

 

 


