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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin jauhnya spesialisasi 

dalam perusahaan serta juga semakin banyaknya perusahaan-perusahaan kecil 

yang berkembang menjadi perusahaan besar, dan berhasil memasuki pasar 

internasional. Maka faktor produksi, modal mempunyai arti yang sangat penting 

dalam proses produksi tersebut. Perputaran dalam perusahaan tidak akan terjadi 

tanpa adanya modal, jika menelaah dari neraca ada dua gambaran modal. Modal 

yang menunjukan bentuknya adalah apa yang disebut dengan “modal aktif “ 

sedangkan modal yang menunjukan sebenarnya atau aslinya ialah apa yang 

disebut ”modal aktif“. Berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan,  

modal aktif dapat dibedakan dalam modal kerja dan modal tetap. 

Modal kerja sebagai acuan dalam mengukur tingkat efisiensi modal utama 

perusahaan. Maka untuk mengukur tingkat efisiensi modal terhadap peningkatan 

kinerja keuanggan perusahaan diperlukan modal kerja. Modal kerja adalah modal 

yang dikeluarkan oleh perusahaan guna membiayai proses produksi dan aktivitas 

kinerja karyawan.  

Pengertian modal kerja ialah dimaksudkan sebagai keseluruhan aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang 

terus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. 

Suatu analisa terhadap sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi 
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penganalisis intern dan ekstern, disamping masalah modal kerja ini erat 

hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-hari juga menunjukan tingkat 

keamanan atau sufety of margin, para kreditur terutama kreditur jangka pendek. 

Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi perusahaan karena dengan 

modal kerja kita dapat mengukur tingkat efisiensi modal usaha terhadap 

peningkatan kekuatan kinerja keuangan perusahaan.  

Dengan adanya efisiensi modal kerja, perusahaan memungkinkan bagi 

perusahaan kecil untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin, dan perusahaan 

tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya yang mungkin timbul karena 

adanya krisis atau kekacauan karyawan.  

Modal kerja digunakan untuk keperluan produksi suatu perusahaan, 

misalnya pembelian bahan baku, pembelian aktiva tetap, pembayaran upah 

pegawai, pembiayaan gaji karyawan dan lain-lain yang dibutuhkan perusahaan 

dengan seefisien mungkin, agar tidak merugikan perusahaan.  

Manajemen modal kerja yang efisien menjadi syarat penting untuk 

pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila 

perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan untuk 

memperluas produksinya, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan 

kehilangan pendapatan dan keuntungannya. Perusahaan yang tidak memiliki 

modal kerja yang cukup, tidak akan mampu membayar kewajibannya jangka 

pendek pada waktunya, dan akan menghadapi masalah likuiditas. Sedangkan jika 

pemenuhan modal kerja itu melebihi yang diperlukan perusahaan, maka akan 
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mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yaitu pemborosan dalam pemakaian 

modal kerja, terlebih lagi modal kerja berasal dari pinjaman dari pehak lain. 

Oleh karena itu perputaran modal kerja sangat penting, maka diperlukan 

pengatur yang tepat agar dicapai keseimbangan antara modal usaha dengan 

modal produksi secara selektif. Mengingat pentingnya modal kerja dalam 

perusahaan ialah yang menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti modal kerja.  

Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul “Analisis Efisiensi 

Penggunaan Modal Kerja dalam Perhitungan Rasio Likuiditas, Rentabilitas, 

dan Provitabilitas pada  Perusahaan Mebel Rizky Furniture di Klaten”. 

B. Perumusan Masalah  

Mengingat masalah modal kerja merupakan hal yang penting dalam usaha 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Maka perusahaan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. “Apakah penggunaan modal kerja selama 2005 – 2007 pada 

perusahaan mebel Rizky Furniture di Klaten sudah efisien atau belum”?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

segera harus dibayar.  

2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

pengelolaan modal kerja.  
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3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan modal kerja pada perusahaan 

mebel Rizky Furniture di Klaten dengan perhutungan rasio likuiditas, 

rentabilitas dan profitabilitas. Selama periode tahun 2005 – 2007.  

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pimpinan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam 

pengambilan keputusan mengenai penggunaan modal kerja, agar dapat lebih 

optimal dan lebih seefisien mungkin ditahun berikutnya. 

E. Sistematika Penyusunan Sekripsi 

Skripsi adalah suatu karya ilmiah yang harus disusun secara rapi dan 

sistematika yang terbagi dalam bab-bab dan sub bab. Dimana dalam setiap bab 

tersusun secara urut sehingga dapat menjelaskan masalah-masalah yang akan 

dibahas. Adapun penulisan sekripsi yang berjudul “Analisis Efisiensi Modal 

Kerja dalam Perhitungan Rasio Lkuiditas, Rentabilitas dan Profitabilitas  

pada  Perusahaan mebel Rizky Furniture di Klaten” adalah sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II : Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang meliputi pengertian 

manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, pengertian 
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efisiensi, modal dalam perusahaa, pengertian modal kerja, jenis 

modal kerja, arti penting modal kerja, sumber dan penggunaan 

modal kerja, unsur modal kerja, faktor yang mempengaruhu jumlah 

modal kerja, kajian penelitian terdahulu dan hipotesis. Dari teori 

yang relevan dengan penelitian ini.  

Bab III : Metodologi Penelitian  

Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, metode penelitian 

yang berisi data dan metode analisis data, sumber data, dan alat yang 

digunakan sebagai pengukur efisiensi penggunaan modal kerja.  

Bab IV : Pelaksanaan dan Hasil Penelitian  

Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi 

data, analisis data dan pembahasan serta hasil penelitian.  

Bab V : Kesimpulan dan Saran  

Berisi tentang kesimpulan dan saran untuk perkembangan dan 

kelangsungan perusahaan dimasa yang akan dating. 

 

 

 

 

 

 

 

 




