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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Semakin pesat pertumbuhan penduduk di Indonesia dan semakin meratanya 

tingkat kemakmuran penduduk, maka semakin banyak pula sarana telekomunikasi 

yang dipergunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan rakyat, salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang tersebut adalah PT INTI. Di dalam perusahaan 

suatu usaha sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengantisipasi 

kemungkinan di masa yang akan datang, baik kemampuan jangka pendek maupun 

kemampuan jangka panjang. Karena itu diperlukan satu cara yang efektif dan efisien. 

Berjalannya suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya penggunaan dana yang 

berasal dari sumber-sumber dana yang terdapat dalam perusahaan. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat beraktivitas dikarenakan adanya sumber-

sumber dana yang dikelola dengan baik dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. Salah satu alat untuk menilai aktivitas perusahaan adalah 

bagaimana pengelolaan modal kerja yang dilakukan perusahaan. Laporan keuangan 

yang menggambarkan pengelolaan  modal kerja yaitu laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja. Selain itu diperlukan analisis terhadap pengelolaan atau 

penggunaan dana dari berbagai sumber dana yang ada. Disamping berhubungan 

dengan aktivitas perusahaan, analisis sumber dan penggunaan modal kerja juga 
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penting untuk menunjukan tingkat keamanan para kreditur. Dengan modal kerja yang 

cukup akan memungkinkan bagi suatu perusahaan untuk beroperasi secara efektif. 

Akan tetapi adanya modal kerja yang berlebihan menunjukan adanya dana yang tidak 

produktif dan hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena adanya 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan. Sebaliknya ketidak 

cukupan modal kerja merupakan penyebab kegagalan suatu perusahaan. 

PT INTI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi. 

Sebagaimana perusahaan pada umumnya, PT INTI dituntut untuk dapat memperoleh 

keuntungan yang maksimal, untuk itu PT INTI harus dapat mengelola keuangannya 

sebaik mungkin, dengan cara menggunakan modal kerja yang dimiliki secara efektif 

dan efisien. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

suatu analisis mengenai sumber-sumber modal kerja beserta penggunaanya pada PT 

INTI dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir di bidang keuangan 

dengan judul: “Tinjauan Atas Analisis Sumber Penggunaan Modal Kerja 

Koperasi PT. INTI”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan selalu menghadapi 

beberapa masalah yang tentu saja akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan dimasa yang akan datang. 
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Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa 

masalah pokok yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

� Bagaimana Sumber dan Penggunaan Modal Kerja di PT. INTI 

� Bagaimana Analisis atas Sumber dan Penggunaan Modal Kerja di PT. 

INTI 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk: 

� Bagaimana analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja pada PT 

INTI 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1) Perusahaan 

Dapat memberikan informasi kepada pimpinan PT INTI mengenai memadai 

tidaknya komposisi modal kerja pada perusahaan tersebut serta memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil 

menyangkut masalah komposisi modal kerja. 
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2) Penulis 

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai 

komposisi modal kerja dan cara menganalisis atas sumber dan penggunaaan 

modal kerja tersebut sebagai pembanding antara teori-teori yang di dapat di 

bangku kuliah dengan praktik. 

3) Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dalam bidang ilmu pengetahuan, Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

dijadikan sumber, titik tolak atau sebagai bahan perbandingan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

metode yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada, yang 

kemudian diolah menjadi data dan informasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai cara pemecahan 

masalah yang dihadapi pada waktu yang lalu maupun sekarang. 

 

1.5.1 Jenis dan Sumber Data 

a) Data primer (data utama) 
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Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pejabat 

atau staf yang berwenang. 

 

b) Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen 

perusahaan yang memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

1) Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku-buku, 

karya ilmiah serta sumber tertulis lainya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

2) Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan adalah penelitian langsung agar diperoleh data dan informasi 

melalui: 

3) Observasi 

Yaitu melakukan penelitian langsung ke perusahaan yang akan diteliti, guna 

diperoleh kenyataan yang sebenarnya dari masalah yang akan diteliti. 

4) Wawancara 
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Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada pimpinan, staf-staf, atau 

pegawai yang terlibat dalam pengumpulan data pada penelitian ini. 

5) Kerja praktik di perusahaan yang bersangkutan. 

 

 

1.5.3 Teknik Pengolahan Data  

Dalam membahas identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, penulis 

melakukan pengolahan data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan untuk 

memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang 

telah terkumpul, dimana pengolahan data tersebut meliputi proses analisis, klasifikasi, 

dan interpretasi data sehingga memberikan informasi untuk keperluan penelitian 

dengan dasar teori yang telah dipelajari sebelumnya. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penulis melakukan kerja praktik di PT INTI yang berlokasi di jalan Moch. Toha 

no.77 Bandung, sedangkan waktu kerja praktik dimulai pada bulan Mei sampai 

selesai. 
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