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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang 

keuangan karena kekeliruan dalam mengelola modal kerja dapat 

menyebabkan kegiatan usaha menjadi terhambat. Sehingga adanya analisis 

modal kerja perusahaan sangat penting dilakukan untuk mengetahui situasi 

modal kerja saat ini dan dihubungkan dengan dengan situsasi keuangan 

yang akan dihadapi di masa depan, sehingga dari informasi tersebut dapat 

ditentukan kebijakan apa yang akan diambil perusahaan untuk mengatasi 

permasalahan keuangan perusahaan. Di dalam perusahaan diperlukan 

adanya manajemen modal kerja yang tepat karena manajemen modal kerja 

akan berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan (Munawir, 2010). 

Kegiatan operasional ini akan berpengaruh pada pendapatan yang 

akan diperoleh perusahaan. Pendapatan tersebut akan dikurangi dengan 

beban pokok penjualan dan beban operasional atau beban lainnya sampai 

diperoleh laba atau rugi. Pengelolaan modal kerja ini berpengaruh pada 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas). 

Perusahaan yang dikatakan memiliki tingkat profitabilitas tinggi berarti 

tinggi pula efisiensi penggunaan modal kerja yang digunakan perusahaan 

tersebut. Kenyataan ini menjadikan pentingnya pengelolaan modal kerja 

dalam upaya peningkatan profitabilitas perusahaan (Kasmir, 2012). 
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Setiap perusahaan yang menginginkan agar dapat terus hidup dan 

berkembang akan selalu membutuhkan dana baik untuk membiayai 

kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk mebiayai investasi jangka 

panjangnya. Dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional 

tersebut dinamakan modal kerja (working capital). Modal kerja yang telah 

dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional tersebut diharapkan 

dapat menghasilkan keuntungan pada perusahaan dalam jangka waktu 

dekat melalui hasil penjualan barang/hasil produksinya. Keberadaan modal 

kerja sangat penting bagi perusahaan untuk menunjang kegiatan 

perusahaan. Pengelolaan modal kerja secara efisien dan efektif maka 

diharapkan perusahaan dapat meningkatkan laba usaha/profitabilitas. Hal 

ini disebabkan karena semakin cepat perputaran modal kerja maka 

semakin cepat pula modal kerja tersebut kembali menjadi kas perusahaan. 

(Muslich, 2003). 

Modal kerja menjadi masalah penting yang seringkali dihadapi oleh 

perusahaan, karena sebagian besar perhatian manajer keuangan ditujukan 

untuk mengelola modal kerja dan aktiva lancar yang merupakan bagian 

yang cukup besar dari total aktiva perusahaan. Pengelolaan modal kerja 

meliputi pengambilan keputusan mengenai jumlah dan komposisi aktiva 

lancar dan bagaimana membiayai aktiva ini. Perusahaan yang tidak dapat 

memperhitungkan tingkat modal kerja dengan baik maka perusahaan 

kemungkinan mengalami insolvency (tidak mampu memenuhi kewajiban 

jatuh tempo) dan mungkin terpaksa harus dilikuidasi. Pengelolaan modal 
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kerja merupakan tanggung jawab setiap manajer atau pimpinan 

perusahaan. Selain manajer, kreditor jangka pendek juga perlu mengetahui 

tingkat perputaran modal kerja perusahaan agar mereka mengetahui 

kepastian kapan hutang perusahaan akan segera dibayarkan (Munawir, 

2010). 

Elemen modal kerja yang terdiri dari kas, piutang, persediaan harus 

dimanfaatkan seefisien mungkin. Besarnya modal kerja harus sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan, karena baik kelebihan atau kekurangan 

modal kerja dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan. Pengelolaan 

modal kerja perlu diperhatikan tiga elemen utama modal kerja, yaitu kas, 

piutang dan persediaan. Semua elemen modal kerja dihitung 

perputarannya. Semakin cepat tingkat perputaran masing-masing elemen 

modal kerja, maka modal kerja dikatakan efisien, tetapi jika perputarannya 

semakin lambat, maka penggunaan modal kerja dalam perusahaan kurang 

efisien (Sutrisno, 2009). 

Analisis terhadap elemen modal kerja akan memberikan dampak 

terhadap upaya perusahaan dalam pengendalian profitabilitas perusahaan. 

Kebijakan mengenai elemen modal kerja dalam hal ini adalah kas akan 

memberikan dukungan terhadap upaya perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban lancar yang dimiliki sehingga jaminan likuiditas dapat terwujud 

dan hal tersebut mendukung proses pencapaian profit secara maksimal. 

Elemen modal kerja selanjutnya yaitu mengenai piutang, melalui 

pengelolaan piutang secara tepat maka perusahaan dapat terhindar dari 
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terjadinya kredit macet yang dapat terjadi, dimana hal tersebut dapat 

menghambat proses pencapaian profit yang ditargetkan oleh perusahaan. 

Elemen yang terakhir yaitu mengenai persediaan, dimana persediaan 

memberikan dukungan dalam proses kelancaran aktivitas operasional 

perusahaan, dimana kelancaran atau ketersediaan persediaan maka 

aktivitas produksi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan pada akhirnya 

mendukung proses pencapaian profit yang ditetapkan. Kenyataan tersebut 

dapat membuktikan terdapat keterkaitan antara pengelolaan elemen modal 

kerja dengan pencapaian profit perusahaan (Riyanto, 2010). 

PT. Tiga Pilar Sejahtera, Tbk sebagai badan usaha tentunya 

menginginkan modal kerja yang optimal dan evaluasi mengenai efisiensi 

penggunaan modal kerja untuk mencapai efisiensi usaha dan untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. Kemampuan pihak perusahaan dalam 

menciptakan efisiensi diharapkan mampu memenangkan persaingan usaha 

maupun meningkatkan laba usahanya.  

 Berikut ini merupakan data modal kerja, aktiva lancar dan hutang lancar 

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk sebagai berikut: 

Tabel 1.1: Data Modal Kerja, Aktiva Lancar dan Hutang Lancar pada 

Industri PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Tahun 2012-

2015 (Dalam Jutaan) 

Tahun 2012 2013 2014 2015 

Aktiva Lancar Rp. 1.544.940 Rp. 2.445.504 Rp. 3.977.086 Rp. 4.463.635 

Hutang Lancar Rp. 1.216.997 Rp. 1.397.224 Rp. 1.493.308 Rp. 2.750.456 

Modal Kerja Rp. 1.264.881 Rp. 2.245.013 Rp. 3.801.021 Rp. 4.136.231 

Sumber data : BEI (Bursa Efek Indonesia) 
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 Dari tabel 1.1 terlihat bahwa modal kerja mengalami perubahan tahun 

2012 sebesar Rp. 1.264.881. Kemudian pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 2.245.013 dan pada tahun 2014 modal kerja mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 3.801.021 dan pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 4.136.231. Aktiva lancar dari tahun 2012-2015 

mengalami peningkatan dan juga pada hutang lancar pada tahun 2012-2015 

selalu mengalami peningkatan. 

 Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sumber dan 

penggunaan modal kerja PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dan bagaimana 

menyusun laporan perubahan modal kerja? 

 

C. Batasan Penelitian  

 Terdapat dua konsep atas analisa sumber dan penggunaan dana, yaitu 

dana dalam arti kas dan dana dalam arti sebagai modal kerja. Menghindari 

pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya tujuan 

penelitian, maka pembatasan masalah yang dibahas yaitu analisis sumber dan 
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penggunaan dana dalam arti modal kerja pada PT. Tiga Pilar sejahtera Food, 

Tbk (Persero). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang diajukan dalam penelitian 

ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber dan 

penggunaan modal kerja PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk periode 

2012-2015, serta untuk mengetahui penyusunan laporan perubahan 

modal kerja tahun 2012-2015. 

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Emiten

Dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan keuangan dan

juga dapat memberikan input yang bermanfaat untuk pengelolaan

dan pengembangan perusahaan yang ada.

b. Bagi Investor

Dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan

dalam mengambil sebuah keputusan oleh para investor sebelum

melakukan investasi pada perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera,

Tbk.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang

akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.


