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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kondisi baik buruknya sebuah negara dapat dilihat beberapa aspek, 

salah satunya yaitu aspek ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat 

dikatakan baik bila pendapatan negara yang diperoleh dari berbagai sektor 

mengalami peningkatan atau dengan kata lain pendapatan yang diperoleh lebih 

besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Salah satu pihak yang ikut andil 

dalam kemajuan perekonomian negara yaitu perusahaan-perusahaan yang 

telah ada, baik perusahaan milik swasta maupun perusahaan telah ada, baik 

perusahaan milik swasta maupun perusahaan milik negara. Tidak dapat 

dipungkiri, pendapatan dari sektor pajak yang cukup  besar dari perusahaan-

perusahaan dapat menambah pendapatan negara untuk dapat memajukan 

perekonomian. 

Selain ikut berperan dalam memajukan perekonomian negara, 

perusahaan mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dari 

berbagai kegiatan operasi yang dijalankan. Keuntungan yang cukup dapat 

diperoleh jika perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Aktivitas 

perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, membutuhkan faktor 

produksi yang penting salah satunya yaitu modal. Disamping faktor- faktor 

produksi lain yang tidak kalah penting yaitu: alam, tenaga kerja dan teknologi. 

Sekecil apapun modal sangat diperlukan dalam proses produksi atau untuk  

memperluas usaha baru. “Modal adalah sebagai hasil produksi yang 

digunakan untuk memprodusir lebih lanjut” (Bambang Riyanto, 1996:16). 
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Modal dalam pembelanjaan perusahaan bisa dibedakan menjadi dua 

yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif tampak pada neraca sisi aktiva 

sedangkan modal pasif tampak pada neraca sisi passiva. Pada  percetakan CV. 

Sahabat Klaten, modal yang ditekankan adalah modal aktif yang tampak pada 

neraca sisi aktiva. 

Modal yang cukup dapat membantu perusahaan dalam melakukan 

berbagai kegiatan produksi. Proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan 

tidak selamanya berjalan begitu saja tanpa mempunyai arah dan tujuan yang 

jelas dan ingin dicapai. Seperti yang telah disebutkan keuntungan atau laba 

yang optimal merupakan tujuan awal dari perusahaan. “Laba didefinisikan 

sebagai pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian selama 

periode pelaporan” (John J. Wild, 2005:110).  

Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh para pengusaha yaitu laba yang 

optimal belum menjadi jaminan bahwa perusahaan tersebut sudah berjalan 

dengan efisien karena untuk menilai efisiensi perusahaan kita harus 

mengaitkan dengan modal ang diinvestasikan karena antara laba dan modal 

mempunyai hubungan yang disebut pengembalian atas investasi modal atau 

pengembalian atas investasi (Return on Investment – ROI) 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk  

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH JENIS-JENIS MODAL 

TERHADAP KEMAMPUAN MENGHASILKAN LABA”.  
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B. Pembatasan Masalah  

Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang telah baik dan agar 

permasalahan tidak meluas, mengingat keterbatasan kemampuan, maka 

penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada aspek modal kerja 

dan modal tetap yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap kemampuan 

menghasilkan laba pada percetakan CV. Sahabat di Klaten. 

 

C. Perumusan Masalah  

Masalah adalah suatu kesulitan yang mendorong seseorang untuk 

memecahkannya. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: “Adakah pengaruh yang signifikan jenis-jenis 

modal terhadap kemampuan menghasilkan laba pada CV. Sahabat di Klaten”. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jenis-jenis modal terhadap 

kemampuan menghasilkan laba pada perusahaan percetakan CV. Sahabat 

di Klaten.  

2. Untuk mengetahui laba, rugi perusahaan berdasarkan modal yang ada pada 

percetakan CV. Sahabat di Klaten.  

3. Untuk mengetahui kegiatan operasi perusahaan berkaitan dengan modal 

dan laba pada percetakan CV. Sahabat di Klaten.  
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E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pembaca 

Sebagai bacaan dan menambah kekayaan pustaka khususnya pengetahuan 

mengenai pengaruh modal terhadap kemampuan menghasilkan laba.  

2. Bagi Penulis  

a. Mendorong diadakannya penelitian-penelitian baru mengenai masalah 

perekonomian yang ada di perusahaan.  

b. Menambah pengetahuan tentang pengaruh modal terhadap 

kemampuan menghasilkan laba. 

3. Bagi instansi atau perusahaan 

a. Sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan yang akan diambil. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam usaha pengembangan perusahaan.  

 

F. Sistematika Skrips i 

Untuk mempermudah memahami isi dalam skripsi ini, maka penulis 

membuat sebuah ikhtisar skripsi dalam bentuk sistematika skripsi yang terdiri 

dari: 

 Bagian awal penelitian ini meliputi: halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, daftar isi dan abstraksi.  



 5 

Bagian utama atau inti sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika skripsi.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini menjelaskan pengertian modal, pembagian modal, 

karakteristik modal kerja dan modal tetap, laba, kerangka pemikiran 

dan hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian metode penelitian, 

objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum CV. Sahabat di 

Klaten, struktur organisasi, penyajian data, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran.  

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran. 

 

 




