
BAB I

PENDAHULUAN

1,1 Later Belakang Masalah

Pada umumnya perusahaan menggunakan atau membuat laporan

keuangannya yaitu Neraca, Laporan Laba / Rugi dan Laporan Laba Ditahan,

selain ketiga laporan keuangan diatas ada satu lagi laporan keuangan yang sangat

penting bagi kelangsungan hidup perusahaan yaitu Laporan Sumber dan

Penggunaan Modal Kerja.

Sebuah Laporan Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

sangat penting atau urgen bagi perusahaan karena Modal Kerja dipergunakan

oleh perusahaan untuk membiayai operasi kegiatan perusahaan. Modal Kerja

yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan, disamping memungkinkan

bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan

tidak mengaJami kesulitan keuangan. Beberapa keuntungan Modal Kerja yang

cukup antara lain:

1. Melindungi Perusahaan dari krisis Modal Kerja karena turunnya nilai dari

aktiva lancar.

2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban - kewajiban

tepat pada waktunya.

3. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya -

bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi.



4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup

untuk melayani konsumennya.

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa.

Modal Kerja yang cukup sangat penting bagi perusahaan, maka

perusahaan setiap akhir periode wajib membuat laporan tentang Modal Kerja

untuk mengetahui berapa besar Modal Kerja yang dimiliki oleh perusahaan dan

apabila tidak cukup untuk membiayai operasi perusahaan, dapat meminjam dan

bank / kreditur dengan menunjukkan laporan analisa keuangan atau Modal Kerja

yang telah dibuat oleh perusahaan untuk menilai permintaan kredit yang

diajukan kepada mereka. Melihat arti pentingnya Modal Kerja dalam suatu

perusahaan, maka dalam melakukan penelitian pada Sada Sari Handycraft

penulis mencoba melakukan study tentang Modal Kerja dengan judul:

"ANALISA SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA

SADA SARI HANDYCRAFT".

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas,

maka masalah yang penulis ingin ketahui tentang Perubahan Modal Kerja yang

akan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola

perputaran sirkulasi modalnya adalah sebagai berikut:

1. Darimana asal sumber modal kerja ?

2. Bagaimana perusahaan mengelola / menggunakan modal kerja ?



3. Apa yang menyebabkan perubahan posisi pada modal kerja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui asal modal kerja pada perusahaan.

2. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola / menggunakan modal

kerja.

3. Untuk mengetahui penyebab perubahan posisi pada modal kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

a. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana cara kerja perusahaan.

b. Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang dunia kerja.

c. Sebagai sarana latihan untuk menerapkan teon yang penulis peroleh dalam

mata kuliah manajemen keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan

perusahaan terutama dalam aspek sumber dan penggunaan modal kerja yang

ada di perusahaan.



1.5 Metode Penelitian

1.5,1 Sumber Data

1. Data Umum

a. Sejarah dan perkembangan perusahaan

b. Struktur organisasi dan deskripsi jabatan

c. Lokasi perusahaan

2. Data Khusus

a, Laporan Neraca periode 2002 - 2003

b. Laporan Laba / Rugi periode 2002 -2003

1.5.2 Cara Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara

atau tanya jawab secara lisan kepada narasumber.

2. Metode Observasi / Pengamatan

Suatu cara penggumpulan data dengan mengamati dan melakukan

pencatatan dari sipeneliti baik secara langsung maupun tidak

langsung.

3. Metode kepustakaan

Suatu cara pengumpulan data dengan mengambil data dari buku -

buku, literatur - literatur, dan majalah - majalah yang berkaitan

dengan penyusunan tugas akhir ini.



1.5.3 Analisa Data

Yaitu suatu cara untuk menyajikan data dengan cara

menginterprestasikan data sehingga pembaca bisa mengerti apa yang

disajikan oleh penulis.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di jalan Parangtntis Km 11,5

Mandmg, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, dan waktu penelitian muiai bulan

Oktober 2004 sampai selesai.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan mi terdiri dari 4bab, yang dibagi kedalam

beberapa sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas persoalan secara

sistematis.

Adapun bab - bab tersebut meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

peneiitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta lokasi dan

waktu penelitian.

BAB II TINJAUANPUSTAKA

Dalam bab ini berisi pengertian sumber dan penggunaan modal kerja,

jenis modal kerja, kebijakan modal kerja, pentingnya modal kerja,

sumber modal kerja, penggunaan modal kerja, arus kas dalam



pemsahaan, dan langkah - langkah penyusunan analisis laporan

sumber dan penggunaan modal kerja.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi analisa dan pembahasan data dari data yang telah

diperoleh tentang analisa sumber dan penggunaan modal kerja,

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan tentang apa yang telah dibahas dalam

bab sebelumnya dan memberikan saran terhadap masalah yang ditulis.
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