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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang Masalah 

Situasi dunia sekarang ini menuntut perusahaan-perusahaan yang ada 

untuk senantiasa meningkatkan efiesiensinya. Hal ini dapat dimaksudkan agar 

perusahaan dapat tetap “ survive “ dan bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah untuk 

memperoleh profit atau keuntungan yang maksimal dan continue. 

Didasari oleh pentingnya peranan dunia usaha dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat maka setiap badan usaha swasta ( perseorangan, 

firma, cv, pt ) harus memiliki posisi keuangan dan kinerja yang baik yang 

akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mempertahankan dan menjamin 

kelangsungan usahanya dimasa yang akan datang. 

Usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan yaitu 

dalam pengelolaanya harus dilakukan secara professional dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang mendukung kelangsungan hidup 

perusahaan. Adapun salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam 

menjalankan perusahaan adalah tingkat likuiditas dan rentabilitas yang 

dicapai oleh perusahaan. 
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Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu badan usaha 

untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang harus di penuhi. Tingkat 

likuiditas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu di perhatikan oleh 

pihak intern perusahaan sebagai dasar untuk menentukan kebijaksanaan bagi 

perkembangan suatu badan usaha dari tahun ke tahun. Tingkat likuiditas bagi 

perusahaan yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan yang bersangkutan 

memerlukan uang yang cukup di pergunakan secara lancar dalam 

menjalankan usahanya. 

Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting 

dari pada masalah laba. Karena laba yang besar saja belum tentu merupakan 

ukuran bahwa perusahaan telah dapat bekerja secara efisien. Efisiensi baru 

dapat di ketahui dengan membandingkan laba yang di peroleh dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut/ dengan kata lain menghitung 

rentabilitasnya. Dengan demikian yang harus di perhatikan oleh perusahaan 

ialah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba. Tapi yang lebih 

penting dari itu ialah usaha mempertinggi rentabilitasnya. Berkaitan dengan 

itu maka bagi perusahaan pada umumnya kegiatan usaha lebih di arahkan 

untuk mendapatkan rentabilitas maximal. 

Dengan keterbatasan modal yang di peroleh  dari pihak intern perusahaan, 

maka perlu mencari tambahan modal dari pihak ekstern perusahaan antara 

lain investor, kreditur, lembaga-lembaga keuangan pemerintah dan lain-lain. 

Modal dapat di artikan sebagai nilai daya beli atau kekuasaan memakai / 

menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.  



 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang diberi judul “ ANALISIS PENGARUH 

LIKUIDITAS DAN RENTABILITAS TERHADAP MODAL KERJA 

PADA CV. ADHI WISMA DI MAGETAN “ 

 

B Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah yang akan dibahasa yaitu : 

1. bagaimana tingkat likuiditas (current ratio dan quick ratio)  dan 

rentabilitas (profit margin dan turn over operating asset)  yang terjadi 

pada cv. Adhi wisma? 

2. apakah ada pengaruh tingkat likuiditas terhadap masuknya modal kerja 

bagi perusahaan cv, adhi wisma  

3. apakah ada pengaruh tingkat rentabilitas terhadap masuknya modal kerja 

pada cv. Adhi wisma 

 

C Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah tingkat likuiditas (current ratio dan quick ratio) 

dan rentabilitas (profit margin dan turn over operating asset) yang terjadi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan modal kerja.  



2.  Untuk mengetahui apakah tingkat likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan modal kerja. 

3. Untuk mengetahui apakah tingkat rentabilitas yang terjadi berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan modal kerja. 

 

D Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan  

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pertimbangan 

bagi pimpinan cv. Adhi wisma magetan dalam menjalankan usahanya  

2. bagi penulis 

a. dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama    

mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian . 

b. dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman khususnya mengenai 

tingkat likuiditas dan rentabilitas terhadap masuknya modal kerja suatu 

perusahaan yang ada. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khusunya bidang manajemen keuangan. 

d. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 



Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab  ini akan membahas mengenai teoro-teori.dan konsep-konsep yang 

berhubungan dengan 1. analisa tingkat likuiditas dan rentabilitas yang 

meliputi : penegertiannya, factor-faktor penting yang mempengaruhui 

tingkat likuiditas dan rentabilitas serta indicator tingkat likuiditas dan 

rentabilitas. 2. struktur permodalan yang meliputi : pengertiannya dan 

arti penting struktur permodalan. 

 

BAB III METODE PENELTIAN 

Dalam bab ini akan dibahas akan pengertian metode analisis, jenis-jenis 

metode analisi, perincian data yang diperlukan, tehnik pengumpulan 

data, metode analisis data. 

 

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum cv. Adhi wisma magetan, analisis data 

dan pembahasan serta hasil penelitian. 

  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan. 




