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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan selalu 

memerlukan dana, baik untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari 

maupun untuk membiayai investasi jangka panjangnya. Dana yang digunakan 

untuk melangsungkan kegiatan operasional sehari-hari disebut modal kerja.  

Modal kerja merupakan masalah  penting yang seringkali dihadapi 

oleh  perusahaan, karena pengelolaan modal kerja dan aktiva lancar 

merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva. Modal kerja dibutuhkan oleh 

setiap perusahaan untuk membelanjai operasinya sehari-hari, misalnya: untuk 

pembelian bahan mentah, membiayai upah gaji pegawai, dan lain-lain.Oleh 

karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya 

sehingga dicapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan yaitu mencapai laba 

yang optimal. 

Menurut Weston dan Copeland, (2008:240), modal kerja merupakan 

investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang dan 

persediaan dikurangi kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai 

aktiva lancar. Setiap elemen dari aktiva lancar tersebut harus dikelola secara 

efisien agar meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan pada tingkat aman. 

Konsep likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

dalam melunasi sejumlah utang jangka pendek, umumnya kurang dari satu 



2 
 

tahun. Dimensi konsep likuiditas mancakup current ratio, quick ratio, dan 

cash ratio. Dimensi konsep likuiditas tersebut mencerminkan ukuran-ukuran 

kinerja manajemen ditinjau dari sejauh mana manajemen mampu mengelola 

modal kerja yang didanai dari utang lancar dan saldo kas perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Dian Langgeng Pratama 

( Fahrenheit Group ) Di Jakarta , sebagai perusahaan Distributor Alat 

Kesehatan   maka perusahaan perlu mempergunakan modal kerja seefektif 

dan seefisien mungkin, yakni seberapa besar perputaran modal kerja dan 

Jumlah Modal Kerja yang dikeluarkan sehingga dapat memenuhi kewajiban-

kewajiban perusahaan terutama hutang jangka pendek. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengangkat permasalah ini 

dengan judul ”ANALISIS PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP 

LIKUIDITAS PADA PT. DIAN LANGGENG PRATAMA ( 

FAHRENHEIT GROUP)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Perputaran Modal Kerja Berpengaruh Terhadap Likuiditas Pada 

PT. Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group) ? 

2. Apakah  Jumlah  Modal Kerja Berpengaruh Terhadap Likuiditas Pada PT. 

Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group) ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada 

sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Likuiditas 

di PT. Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group) 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Modal Kerja Terhadap Likuiditas di 

PT. Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam 

pengembangan teori keuangan, khususnya mengenai likuiditas dan modal 

kerja. Serta, digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan 

keputusan untuk permasalahan yang berhubungan dengan modal kerja 

dan likuiditas dan cara penggunaannya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi manajemen perusahaan khususnya dibagian keuangan, dan hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan teori dari 

masing-masing variabel penelitian, penelitian terdahulu, 

hipotesis yang akan diuji dan kerangka pikir.   

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, definisi operasional 

variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

desain pengambilan sampel dan metode analisis data.  

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai objek penelitian, diskripsi 

data, analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran pada penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


