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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Dalam dunia usaha dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha maka 

semakin rumit pula tugas yang dilakukan manajemen, terutama dalam 

pengambilan keputusan. Semua keputusan dalam bidang usaha atau setiap fungsi 

perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan segi-segi keuangan dan 

sebuah keputusan sering kali akan mempunyai dampak atau akibat keuangan. 

Untuk menilai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan maka manajemen 

perusahaan harus membuat laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban. 

 Laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan atau organisasi 

adalah neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas. Namun, adapula perusahaan 

yang menyusun laporan keuangan selain dari ketiga laporan keuangan tresebut, 

seperti laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja yaitu bertambah dan berkurangnya modal kerja dalam 

suatu periode tertentu dan memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya 

perubahan tersebut. 

 Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan 

dana. Dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sehari-hari, 

seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, membayar hutang, dan 

pembayaran lainnya yang disebut Modal Kerja. Modal kerja merupakan modal 

atau dana yang diinvestasikan perusahaan kedalam aktiva lancar dan dari dana 

tersebut diharapkan dapat diperoleh laba yang maksimal. 

 Modal kerja yang terdapat pada perusahaan umumnya tidak hanya 

menyangkut pada aktiva lancar saja, tetapi juga kewajiban lancar atau hutang 

lancar yang biasanya digunakan untuk mendanai aktiva lancar tersebut. Untuk itu 

modal kerja harus dapat dikelola dengan tepat oleh seorang manajer keuangan dari 

suatu perusahaan agar tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya yang 

mungkin timbul karena adanya krisis atau kehancuran keuangan. Akan tetapi 
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adanya modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak 

produktif dan hal ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena adanya 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan. 

 Oleh karena itu analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan 

alat analisis keuangan yang sangat penting bagi manajer keuangan. Dengan 

analisis sumber dan penggunaan modal kerja dapat diketahui bagaimana 

perusahaan memperoleh, mengelola, dan menggunakan dana yang dimilikinya 

untuk aktivitas operasional. 

   Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek 

tentang bagaimana cara menganalisis laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja suatu perusahaan dan penulis ingin mengungkapkan hasil kerja praktek 

dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Analisis 

Sumber dan Penggunaan Modal Kerja pada PT Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja, maka penulis 

merinci masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana caranya menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja pada          

PT  Industri Telekomunikasi Indonesia (persero) 

2. Bagaimana hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada                  

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

3. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam memperoleh dan menggunakan 

modal kerja pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dilakukannya kerja praktek yaitu untuk mengetahui: 
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1. Cara menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

2. Hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

3. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam memperoleh dan menggunakan 

modal kerja pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

manfaat bagi: 

1. Penulis 

Dapat diperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan Laporan 

Tugas Akhir serta dapat menambah wawasan berpikir baik yang berhubungan 

dengan teori maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan, sehingga 

dapat diterapkan dalam praktek dunia usaha dan mengetahui analisis sumber 

dan penggunaan modal kerja dan sebagai salah satu syarat menempuh Ujian 

Akhir Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Perusahaan  

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap 

kebijakan yang diambil dan bahan pertimbangan dalam menganalisis sumber 

dan penggunaan modal kerja. 

3. Pihak Lain Terutama Rekan Mahasiswa 

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

pengetahuan serta pemahaman mengenai modal kerja dan penerapannya, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan tugas 

akhir selanjutnya. 
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1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan pada Laporan Tugas Akhir ini adalah metode 

deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan 

pengumpulan dan pengolahan data serta fakta yang relevan pada saat dilapangan, 

kemudian disusun secara sistematis berdasarkan teori yang ada dan seterusnya di 

tarik kesimpulan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian langsung pada perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

yaitu penelitian langsung pada perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas untuk memperoleh data primer yang diperlukan dengan 

cara: 

a. Observasi, yaitu cara mengamati objek penelitian dan hasil pengamatan ini 

dilakukan pencatatannya yang relevan dengan masalah yang sedang 

dihadapi. 

b. Interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait 

untuk memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Yaitu untuk memperoleh data yang sekunder dengan mempelajari buku-buku 

perpustakaan dan hasil kuliah guna memperoleh pengertian dasar atau 

landasan teori yang dibutuhkan dalam pembahasan laporan ini. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja 

praktik pada perusahaan industri yaitu pada PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Moch. Toha No. 77 Bandung, 

sedangkan waktu kerja praktik dilakukan selama 1 bulan yaitu dimulai dari 

tanggal 15 Februari  2007 sampai dengan tanggal 15 Maret 2007. 


