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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun suatu lembaga 

selalu memerlukan dana. Perusahaan yang merupakan salah satu bentuk 

lembaga yang bergerak dalam dunia usaha juga tidak terlepas dari kebutuhan 

dana, baik untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk 

membiayai investasi jangka panjangnya.  

Setiap perusahaan selalu mempunyai laporan keuangan sabagai 

pengaturan dalam mengalokasikan dana yang dimiliki. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam neraca dan laporan rugi laba. Neraca adalah laporan keuangan 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada 

periode tertentu. 

Dalam analisa efisiensi penggunaan modal kerja tidak terlepas dari 

kedua laporan keuangan tersebut, karena di dalam neraca terdiri atas aktiva 

yang mencerminkan hasil keputusan investasi dan pasiva yang mencerminkan 

keputusan pendanaan. Sedangkan dari perhitungan rugi laba dapat dilihat 

seberapa jauh efektivitas penggunaan modal aktiva untuk mendukung 

penjualan dan seberapa efisien laba yang diperoleh dapat digunakan untuk 

memberi imbalan kepada para pemilik modal dan sebagai sumber modal untuk 

investasi. 
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Modal adalah sejumlah elemen suatu aktiva dalam neraca yang berupa 

uang kas, bahan baku, gedung, yang digunakan untuk operasi perusahaan. 

Karena pentingnya modal dalam perusahaan maka penggunaan modal harus 

dilakukan sebaik mungkin. 

Dalam hal ini yaitu sebuah perusahaan konveksi harus mampu 

memprioritaskan modal dalam operasinya setiap hari. Besar kecilnya modal 

yang dibutuhkan suatu perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk 

perusahaannya. Pengaturan penggunaan modal juga dapat dipakai untuk 

mengetahui apakah perusahaan mampu membayar kewajiban-kewajiban yang 

harus dipenuhi. Dengan pengaturan modal yang baik sebuah perusahaan akan 

dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Pengaturan penggunaan 

modal dapat membantu pimpinan perusahaan dalam penyusunan rencana-

rencana yang akan datang. 

Untuk menjamin kelancaran usahanya, maka perusahaan konveksi 

harus dapat mencapai efisiensi yang tinggi dalam penggunaan modal yang ada 

dalam perusahaan konveksi tersebut, yaitu tercapainya keseimbangan modal. 

Hal ini berarti harus ada keseimbangan yang baik antara aktiva lancar dangan 

hutang lancar. 

Dengan menganalisa efisiensi penggunaan modal kerja dapat diketahui 

bagaimana kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam 

usahanya untuk mengoperasikan modal yang ada sehingga dapat diketahui 

tingkat efisiensi dari modal yang dioperasikan. 
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Dalam laporan keuangan per komponen, penghitungan prosentase tiap-

tiap pos maupun kelompok pos tertentu terbatas pada jenis laporan tempat pos 

maupun kelompok pos tersebut berada. Padahal untuk pemenuhan kebutuhan 

informasi tidak dapat dibatasi dengan pengelompokan semacam itu. Untuk 

memenuhi kebutuhan informasi tersebut, digunakan analisis pembandingan 

antar laporan yang disebut analisis rasio. 

Rasio-rasio yang biasa digunakan untuk mengukur posisi keuangan 

maupun hasil usaha yang dicapai perusahaan, dapat dikelompokkan dalam 

empat kategori yaitu, rasio likuditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan 

rasio profitabilitas.(Handoyo, 1997 : 30). 

Mengingat pentingnya aspek-aspek likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas perusahaan, maka mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL 

KERJA DITINJAU DARI LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, 

RENTABILITAS PADA KONVEKSI SONY KECAMATAN WEDI 

KABUPATEN KLATEN”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Semua perusahaan pada umumnya mencari keuntungan yang tinggi. 

Untuk mencapai keuntungan seperti yang diharapkan dapat diperoleh dengan 

meningkatkan volume penjualan. Dengan meningkatkan volume penjualan 

maka perlu adanya tambahan modal kerja. Adanya krisis ekonomi sedikit 
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banyak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melaksanakan 

kebijaksanaan pembelanjaan modal kerja. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: “Apakah tingkat penggunaan 

modal kerja ditinjau dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas sudah 

efisien?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk 

mengetahui tingkat efisiensi penggunaan modal kerja ditinjau dari rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi perusahaan 

konveksi Sony dalam pengaturan dan pengalokasian dana khususnya 

dalam penggunaan modal. 

2. Bagi Penulis 

Menjadi wawasan pengetahuan bagi penulis lain dalam melakukan 

penelitian yang sama dimasa yang akan datang serta sebagai masukan 

pengetahuan praktis khusus di bidang keuangan. 
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E. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diutarakan beberapa masalah sebagai inti pada 

penulisan skripsi yaitu: latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini menguraikan tentang pengertian modal 

kerja, arti pentingnya modal kerja, faktor-faktor yang 

mempengaruhi modal kerja, pengertian efisiensi serta alat yang 

digunakan sebagai pengukur efisiensi penggunaan modal kerja. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dikemukakan kerangka pemikiran, hipotesa, data 

dan sumber data, serta metode analisis data.  

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produksi, personalia, 

pemasaran, analisa rasio modal kerja pada Konveksi Sony Klaten 

dan pengukuran efisiensinya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian 

yang dapat diberikan serta digunakan oleh Konveksi Sony Klaten. 
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