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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan  semakin  berkembangnya  dunia  usaha  dewasa ini, setiap 

perusahaan  harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan lain 

dalam  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

setiap perusahaan dituntut untuk mengembangkan usahanya guna  mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan serta kontinuitas usaha. Kemampuan perusahaan 

dalam mewujudkan kelangsungan aktivitas organisasi perusahaannya memerlukan 

manajemen yang baik sehingga dapat mengkoordinasikan penggunaan seluruh 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien , mengatur 

pengeluaran dan penerimaan, memaksimalkan laba bersih dan juga menghasilkan 

keputusan-keputusan yang dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

  Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisa dan 

meninjau kembali laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat sebagai 

pertanggung jawaban. Keberadaan laporan keuangan dapat mengukur perkembangan 

perusahaan yang meliputi kemajuan dan kelancaran organisasi atau perusahaan 

tersebut. Laporan keuangan merupakan suatu produk akhir dari proses akuntansi yang 

dapat diolah kembali untuk dijadikan informasi dalam melakukan prediksi-prediksi 

dimasa yang akan datang. 

Laporan  keuangan yang pada umumnya dibuat oleh suatu perusahaan 

meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Tetapi ada pula yang 

menyusun laporan keuangan yang lain, misalnya laporan sumber dan penggunaan 

modal kerja. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja merupakan alat analisa 

keuangan sehingga dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau 

menggunakan dana yang dimilikinya. Sedangkan modal kerja itu sendiri merupakan 

keseluruhan  aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan atau dapat pula 
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dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi 

perusahaan sehari-hari. 

Laporan  sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis modal 

kerja untuk mengetahui  sebab-sebab  perubahan modal  kerja  dalam periode 

tertentu. Modal  kerja  sangat berpengaruh bagi perusahaan. Adanya modal kerja 

yang cukup akan memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan aktivitasnya, 

serta memperkecil hambatan yang mungkin timbul. Adanya modal kerja yang 

berlebihan menunjukan adanya dana yang tidak produktif, dan hal ini menimbulkan 

kerugian  bagi  perusahaan  karena adanya kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan namun telah disia-siakan dan tidak digunakan secara efektif untuk 

kegiatan  perusahaan. Sebaliknya,  kekurangan  modal  kerja  merupakan  sebab 

utama kegagalan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, pada PT. Pos ini 

misalnya  dalam pengiriman surat-surat atau pengiriman benda-benda pos, 

pengiriman  uang  melalui pos, filateli dan lain-lain. Pada PT.Pos, laporan sumber 

dan penggunaan modal kerja ini merupakan laporan yang diwajibkan guna 

mengetahui  perubahan  posisi  keuangan  dari  satu  periode  ke  periode  lainnya  

dan juga sebagai  pelengkap  laporan  yang  sudah  ada  yaitu  neraca  dan laporan 

laba  rugi. Tujuan  dibuatnya  laporan  ini  adalah  untuk  melengkapi  pengungkapan 

informasi  perubahan  posisi  keuangan,  melaporkan  arus  dana  operasi,  dan  untuk 

menjelaskan kegiatan investasi dan pembiayaan. 

Berdasarkan  uraian  tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana  

laporan  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja  pada  PT.  Pos Indonesia. Dan  

penelitian  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul: 

“ ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA DALAM 

MENILAI  KINERJA  PERUSAHAAN  PADA  PT. POS INDONES IA.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Penilaian  kinerja  perusahaan  dapat dilakukan dengan analisis laporan 

keuangan. Teknik yang dapat digunakan adalah analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja. 

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis 

mengidentifikasikan  masalah-masalah  yang  akan  dibahas  sebagai  berikut : 

1. Bagaimana  hasil  perhitungan  analisis sumber dan  penggunaan modal  kerja  

pada PT. Pos Indonesia ? 

2. Bagaimana  kinerja  PT. Pos Indonesia  dilihat  dari  hasil  analisis  sumber  dan 

penggunaan  modal kerja ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun  maksud  dari  diadakannya  penelitian  ini adalah untuk memperoleh 

data dan informasi mengenai aktivitas perusahaan dalam mengelola sumber dan 

penggunaan modal kerja  dan  juga sebagai objek penelitian dalam penyusunan 

skripsi untuk  memenuhi  syarat  dalam menempuh  ujian akhir program S1 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

Sedangkan   tujuan  penulis  mengadakan  penelitian  ini  adalah  : 

1. Untuk  mengetahui  hasil  perhitungan analisis sumber dan penggunaan  modal  

kerja  pada  PT. Pos  Indonesia. 

2. Untuk  mengetahui  kinerja  PT. Pos Indonesia dilihat dari hasil analisis  sumber 

dan  penggunaan  modal  kerja. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat  yang  diharapkan  dapat  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah : 

1. Bagi  penulis, penelitian  ini  sangat berguna karena dapat menambah wawasan 

dan  pengetahuan penulis. Penulis juga akan mengetahui sejauh mana penulis 

dapat menerapkan pengetahuan yang didapat dari buku dalam keadaan yang 

sebenarnya. 
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2. Bagi  perusahaan, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan  informasi-informasi  dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat 

bagi  perkembangan  usaha  perusahaan  terutama  dalam  perolehan  sumber  dan 

penggunaan  modal kerja. 

3. Bagi  pihak  lain,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  acuan  

atau  sebagai  studi  perbandingan  untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

sehingga  dapat  menghasilkan  hasil  penelitian   yang  lebih  baik. 

 

1.5 Kerangka  Pemikiran 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan keuangan, 

mencerminkan  prestasi  manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Sehingga diketahui bahwa laporan keuangan adalah media informasi yang 

merangkum semua  aktivitas  perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar 

maka informasi tersebut akan sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil 

keputusan  tentang  perusahaan  yang  dilaporkan  tersebut.  

Berdasarkan PSAK (2002;2) pengertian dari laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas atau pelaporan 
arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 
termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 
tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

 
  Sumber-sumber modal kerja yang akan menambah modal kerja adalah : 

1. Adanya  kenaikan sektor modal, baik yang berasal dari laba maupun melalui 

proses depresiasi. 

2. Adanya  pengurangan  atau  penurunan aktiva tetap karena adanya penjualan 

aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi. 
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3. Adanya  penambahan  utang jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi atau 

utang jangka panjang lain. 

 

Penggunaan modal kerja  yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah 

sebagai berikut : 

1. Berkurangnya  modal  sendiri  karena  kerugian,  maupun pengambilan privasi 

oleh pemilik perusahaan. 

2. Pembayaran  utang-utang  jangka  panjang. 

3. Adanya  penambahan  atau  pembelian  aktiva  tetap. 

 

Fred Weston, Eugene F. Brigham yang dialih bahasakan oleh Agnes Sawir 

(2003;157), menyatakan bahwa : 

“ Modal kerja adalah investasi perusahaan didalam aktiva jangka pendek 

seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang dagang dan persediaan.” 

Penilaian  kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan analisis laporan 

keuangan. Menurut Mulyadi (2001;415-416), menyatakan bahwa : 

“ Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” 

 Perencanaan yang  baik dibuat  agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara  

efektif dan efisien. Dalam  hal  ini  manajemen  perusahaan  khususnya  bagian  

keuangan  harus  membuat  suatu perencanaan mengenai keuangan perusahaan  yang  

mengatur  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja  yang  diperlukan dalam rangka 

pencapaian tujuan perusahaan, karena tanpa perencanaan penilaian sulit dilakukan. 

Sedangkan penilaian kinerja dilaksanakan untuk memberikan jaminan bahwa semua 

kegiatan dalam perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

Jadi   dapat   disimpulkan   bahwa    analisis   sumber   dan   penggunaan   

modal kerja merupakan suatu bentuk penelaahan dan pembelajaran terhadap 
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hubungan-hubungan  yang mempengaruhi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. 

Kaitannya  dengan  penilaian  kinerja  adalah  bahwa  analisis sumber dan  

penggunaan modal kerja memberikan suatu informasi yang berguna dalam 

menghitung  perolehan  serta  penggunaan modal kerja yang dilakukan dalam 

kegiatan  operasi perusahaan. 

Penelitian mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja dalam 

menilai kinerja perusahaan ini pernah diteliti sebelumnya oleh saudara Rian 

Lestariman pada tahun 2005, dimana penelitian tersebut dilakukan di beberapa 

perusahaan rokok untuk membandingkan hasil kinerja masing-masing perusahaan. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan modal kerja pada 

perusahaan-perusahaan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Sebab-sebab menurunnya modal kerja : 

a. Modal kerja difokuskan untuk membeli aktiva tetap untuk tiap tahun. 

b. Menurunnya laba bersih. 

c. Penambahan pos instrument derivatif. 

d. Kerugian dalam operasi perusahaan. 

e. Pembayaran hutang atau kewajiban yang harus dipenuhi. 

2. Sebab-sebab meningkatnya modal kerja : 

a. Berhasil mencapai target penjualan sehingga laba operasi dapat maksimal. 

b. Penjualan aktiva tetap dan aktiva lancar serta bertambahnya hutang dari pihak 

istimewa. 

c. Perolehan modal kerja dari penjualan aktiva lancar dan laba bersih dari hasil 

kegiatan operasi perusahaan. 

 

Dengan adanya penelitian  tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

bagaimana kinerja perusahaan yang lain. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui 

bagaimana kinerja PT. Pos Indonesia yang beralamat di Jln. Banda no.30 Bandung. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Sumber  data  untuk  penyusunan  skripsi  ini  adalah menggunakan data 

sekunder  yaitu  data-data yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  yang  tersedia  di  

buku,  jurnal  dan  sumber  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini. 

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah : 

1. Penelitian lapangan 

Penelitian  lapangan  yaitu  penelitian  yang  dilakukan langsung  terhadap  

masalah yang akan dibahas dan juga merupakan objek penelitian untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. 

2. Penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber  dan mempelajari literatur-

literatur  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti. 

 

1.7 Lokasi Penelitian  

Peneletian  dilakukan  di  PT. Pos Indonesia, Jln.  Banda  No.30  Bandung 

  

 


