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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Peran modal kerja sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk 

sumber daya perusahaan yang terbatas dan dibutuhkan untuk dapat membiayai 

aktivitas operasi perusahaan. Modal  kerja yang digunakan akan lebih baik bila 

tersedia dalam jumlah yang optimal agar dapat memberikan keuntungan yang 

maksimal. Kondisi ini menyebabkan perusahaan dapat beroperasi secara 

ekonomis, dapat menekan biaya perusahaan menjadi rendah dan menunjang 

kegiatan operasi perusahaan secara teratur. Modal kerja yang optimal saja belum 

menjamin perusahaan dalam memperoleh laba yang maksimal. Efektifitas modal 

kerja dapat dilihat melalui unsur-unsur modal kerja yang meliputi aktiva lancar 

seperti kas, surat-surat berharga atau sekuritas, piutang, dan persediaan (Antoni, 

Topowijono & Devi, 2013). 

Meningkatnya kegiatan usaha sering berhadapan dengan masalah-masalah 

yang kerap kali menjadi hambatan dalam pengembangannya. Salah satu masalah 

utama yang dihadapi oleh setiap perusahaan adalah menyediakan modal kerja 

yang diperlukan untuk menunjang seluruh kegiatan perusahaan. Diperlukannya 

sebuah strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai modal kerja yang 

mencukupi agar dapat menekan biaya perusahaan menjadi rendah, menunjang 

segala kegiatan operasi perusahaan secara teratur dan mencegah penurunan dalam 

efisiensi dan aktiva. 
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Jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan berbeda dan 

tidak dilakukan standarisasi jumlah. Modal kerja perusahaan jasa relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan modal kerja perusahaan industri dan kebutuhan akan 

modal kerja dari waktu ke waktu tertentu tidaklah sama. Perusahaan harus 

menyesuaikan modal kerja dengan tingkat operasi usaha agar dapat digunakan 

secara ekonomis dan dapat menghindari kesulitan dalam menghadapi kondisi 

darurat (Rista, Isna & Abdul, 2013). 

Manajemen modal kerja dalam suatu perusahaan diperlukan untuk 

mengetahui jumlah modal kerja optimal yang diperlukan untuk mengetahui 

jumlah modal kerja optimal yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Manajemen 

modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva 

lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan dalam jangka panjang. Sasaran 

yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja yaitu untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan dengan mengelola aktiva lancar.  

Tingkat pengembalian investasi marjinal yaitu sama atau lebih besar dari 

biaya modal kerja yang digunakan untuk membiayai aktiva-aktiva tersebut, 

meminimalkan biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar serta 

pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari 

sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangan 

pada saat jatuh tempo (Della, dkk, 2011). 

Manajer harus mengadakan pengawasan terhadap modal kerja agar 

sumber-sumber modal kerja dapat digunakan secara efektif di masa mendatang. 

Manajer perlu mengetahui tingkat perputaran modal kerja agar dapat menyusun 
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rencana yang lebih baik untuk periode yang akan datang. Manajer harus 

menghindari adanya kelebihan maupun kekurangan modal kerja. Kelebihan akan 

mengakibatkan adanya dana yang menganggur dan membuang kesempatan 

memperoleh laba. Kekurangan akan mengakibatkan tingkat kegiatan yang akan 

dilaksanakan lebih rendah dari tingkat kegiatan yang direncanakan. Perlu 

perhitungan yang tepat dalam mengelola modal kerja agar tercapai keseimbangan 

yang optimal. (Indriyani, 2015). 

Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan 

karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja dapat 

mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat. Indikator adanya manajemen 

modal kerja yang baik yaitu efisiensi modal kerja. Efisiensi juga dapat disebut 

sebagai daya guna dimana penekanannya disamping hasil yang ingin dicapai, juga 

memperhitungkan pengorbanan untuk mencapai hasil. Perusahaan dituntut untuk 

selalu meningkatkan efisiensi kinerjanya sehingga dicapai tujuan yang diharapkan 

perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal. (Sartika, 2011) 

Berbagai jurnal penelitian terkait dengan efektifitas dan efisiensi 

pengelolaan modal kerja yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan hasil 

bahwa pengelolaan modal kerja belum efektif karena terlalu banyak piutang 

sehingga memperoleh laba yang sedikit dan banyaknya modal yang tertanam pada 

kas (Ardin, dkk : 2014). Jurnal penelitian selanjutnya pengelolaan modal kerja 

untuk tahun 2012 belum efektif, tetapi pada tahun 2013 sudah efektif karena 

terdapat peningkatan pada perputaran modal kerjanya (Purnomo, dkk : 2014). 
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Sari Apel Brosem merupakan sebuah usaha kecil mandiri yang 

memproduksi minuman sari apel dalam kemasan secara home industri, dalam 

proses produksinya tentunya membutuhkan pengelolaan modal kerja yang baik 

supaya terhindar dari kekurangan atau kelebihan modal kerja. Sari apel brosem ini 

terletak di kota, Batu, Jawa Timur.  

 Sejak tahun 2005, Sari Apel Brosem resmi bergabung menjadi Mitra 

Binaan Telokom yang memperoleh bantuan pinjaman kredit dari PT Telkom. Sari 

Apel Brosem memiliki beberapa sumber modal, yaitu modal sendiri, tabungan 

anggota, bantuan pemerintah, pinjaman telkom, dan bantuan pihak ketiga lainnya 

(seperti pinjaman dari rekan, dana PKK, dan sebagainya yang bukan merupakan 

bantuan pinjaman dari program CSR perusahaan).          

Alasan mengapa dipilihnya Sari apel Brosem sebagai obyek penelitian 

adalah karena adanya pengelolaan modal kerja pada kas, persediaan dan piutang 

yang belum efektif dan efisien, dimana perusahaan tersebut belum dapat 

mengelola modal kerja dengan baik sehingga mereka mengalami kekuarangan 

atau kelebihan modal kerja. Berdasarkan fakta modal kerja di perusahaan itu 

sangat berpengaruh besar untuk perusahaan, peneliti melakukan penelitian 

tersebut agar perusahaan dapat menggunakan modal kerja yang baik dan 

perusahaan dapat memaksimalkan modal kerjanya yang telah dihasilkan dari 

periode tehun 2010-2015 yang selalu berfluktuasi. 

Latar belakang diatas, dapat menjadi dasar pertimbangan penulis untuk 

mengetahui apakah modal kerja sudah dikelola secara efektif dan efisien dengan 

menggunakan alat perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, 
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perputaran modal kerja dan perputaran elemen modal kerja dengan demikian 

penulis memilih judul skripsi sebagai berikut “Analisis Efektifitas dan Efisiensi 

Pengelolaan Modal Kerja (Studi Pada Perusahaan Sari Apel Brosem Batu)”. 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di atas, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah: “Apakah modal kerja di 

perusahaan Sari Apel Brosem sudah dikelola secara efektif dan efisien?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan penulisan ini yaitu: 

Untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan modal kerja di 

perusahan Sari Apel Brosem.  

2. Manfaat penelitian ini yaitu: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengelolaan modal kerja 

yang efektif dan pengelolaan modal kerja yang efisien. Serta dapat 

menambahkan referensi di manajemen keuangan secara umum dan ilmu atau 

teori efektifitas dan efisiensi pengelolaan modal kerja.  

 

 

 




