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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya 

persaingan yang kuat didalam dunia usaha. Dengan adanya persaingan tersebut, 

perusahaan dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan untuk dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan melakukan kegiatan ekonomi secara 

lebih fokus kepada tujuan yang ingin dicapai. Perusahaan harus meningkatkan 

mutu dan kualitas produknya agar dapat bersaing dan memperoleh keuntungan. 

Hal ini ditandai dengan benyaknya perusahaan yang tumbuh dan bergerak dalam 

bidang usaha yang sama. Hal ini mendorong perusahaan untuk dapat 

memaksimalkan nilai perusahaannya dengan melakukan kegiatan ekonomi secara 

lebih fokus kepada tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu pula perusahaan 

perlu melakukan pengelolaan modal dengan baik agar tersedia modal yang cukup 

dalam melaksanakan kegiatan operasi, seperti menambah tenaga kerja, mesin, dan 

lain-lain, ataupun dalam perluasan usaha. 

 Dalam menghadapi persaingan global saat ini, perusahaan dituntut untuk 

memiliki keunggulan. Salah satu ukuran keunggulan perusahaan adalah  

mengelolah modal kerja dengan baik. Penggunaan modal dapat dipenuhi oleh  

sumber modal  perusahaan.  

Modal kerja merupakan salah satu aspek penting dalam pembelanjaan 

perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat mempertahankan tingkat modal kerja 

yang baik, maka kemungkinan peruahaan tidak mampu membayar kewajiban-

kewjiban yang sudah jatuh dan bahkan mungkin dilikuidir. Aktiva lancar  
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harus cukup besar untuk dapat menutup kewajiban sedemikian rupa, sehingga 

menggambarkan adanya tingkat keamanan utama yang memuaskan. Pos-pos 

utama dalam aktiva lancar adalah kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang 

dan persediaan. 

Penyebab hal ini aspek modal kerja merupakan faktor utama sebagai 

penggerak operasional perusahaan, lebih dari separuh jumlah aktiva perusahaan 

adalah aktiva lancar yang merupakan unsur modal kerja. Pengelolaan dan 

penggunan modal kerja secara efektif merupakan salah satu faktor yang 

menunjang pencapaian laba bersih yang optimal. Pengelolaan modal kerja 

meliputi pengelolaan masing-masing pos aktiva lancar dan hutang lancar 

sedemikian rupa, sehingga jumlah net working capital yang diinginkan tetap dapat 

diperhatikan. Siklus operasi perusahaan terdiri atas tiga kegiatan pokok yaitu : 

pengadaan bahan, proses produki, dan distribusi (penjualan). Aliran kas di dalam 

kegiatan ini sering tidak singkron, dimaa pengeluaran kas dilakukan jauh-jauh 

sebelum penerimaan kas, disamping itu juga penjualan dan biaya yang harus 

dikeluarkan sering tidak pasti. Oleh karena itu perusahaan perlu menjaga modal 

kerja yang cukup. 

 PT. Kalbe Farma, Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi 

serta riset dan pengembangan, yang mana dalam produksinya menghasilkan 

berbagai jenis produk dan layanan kesehatan yang bermanfaat bagi para 

konsumen. Dalam menjalankan usaha, PT. Kalbe Farma, Tbk berfokus pada 4 

divisi yang masing-masing memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi 

perusahaan. 
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PT. Kalbe Farma, Tbk didirikan pada tahun 1966 dan telah menjadi 

perusahaan publik sejak tahun 1991 di Bursa Efek Indonesia. Berkantor pusat di 

Jakarta, Kalbe merupakan perusahaan produk kesehatan publik terbesar di Asia 

Tenggara yang memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar USD 3,6 Milyar dengan 

omset modal kerja sebesar Rp 10,2 Triliun pada akhir tahun 2010.  

Modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk (Persero) tahun 2008-2012 selalu 

mengalami peningkatan dari Rp. 2.917.683.000.000 hingga mengalami 

peningkatan menjadi Rp. 4.811.123.000.000 adalah menunjukan bahwa PT Kalbe 

Farma, Tbk (Persero) adalah perusahaan yang sangat baik dalam pengelolaan 

modal kerja. 

PT.Kalbe Farma Tbk (Persero) tentunya memerlukan evaluasi efesiensi 

penggunaan modal kerja untuk mencapai efesiensi usahanya dan untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. Bagi PT.Kalbe Farma Tbk (Persero) analisis 

sumber dan penggunaan modal kerja untuk mengetahui efisiensi penggunaan 

modal kerja pada perusahaan. Efesiensi tersebut bertujuan untuk memenangkan 

persaingan dengan perusahaan lain dan meningkatkan laba usaha. 

Berdasarkan dari pernyataan diatas maka penelitian ini mengemukakan 

pentingnya mengevaluasi efesiensi penggunaan modal kerja dalam upaya 

mencapai tujuan perusahaan dengan menggunakan metode time series. Mengingat 

pentingnya pembahasan tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

untuk mengetahui efesiensi penggunaan modal kerja pada perusahaan maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sumber dan 

Penggunaan Modal Kerja pada PT.Kalbe Farma, Tbk (Persero) di bursa 

efek Indonesia Tahun 2008-2012” 
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1.2. Perumusan Masalah  

 Dalam beberapa penelitian ataupun pembahasan mengenai dana dalam 

modal kerja adalah menyangkut sumber yang digunakan dan penggunaan dana 

itu sendiri serta hasil yang dicapai dalam penggunaan dana sebagai modal 

kerja perusahaan. Salah satu fakor yang menyebabkan pengelolaan modal 

kerja tidak efisien adalah kurang tepatnya perusahaa dalam menginvestasikan 

dana yang dimilikinya. 

   Dalam beberapa Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka 

masalah yang ingin diangkat adalah : 

1. Bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja PT. Kalbe  Farma, Tbk 

(Persero) periode 2008-2012? 

2. Bagaimanakah efisiensi penggunaan modal kerja pada PT.Kalbe Farma 

Tbk (Persero) pada Tahun 2008-2012 ? 

 

1.3. Batasan Masalah  

Terdapat dua konsep atau definisi atas analisa sumber dan penggunaan 

dana, yaitu dana dalam arti kas dan dana dalam arti sebagai modal kerja. 

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak 

tepatnya tujuan penelitian, maka pembatasan masalah yang dibahas yaitu 

konsep analisa sumber dan penggunaan dana dalam arti modal kerja pada PT. 

Kalbe Farma, Tbk (Persero) pada periode 2008-2012. 
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1.4. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja 

pada    PT. Kalbe Farma, Tbk (Persero) di Bursa Efek Indonesia pada 

Tahun 2008-2012 

2. Untuk mengetahui efesiensi  penggunaan modal kerja pada PT.Kalbe 

Farma, Tbk (Persero) di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2008-2012. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat meberikan masukan yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk memberikan tambahan informasi yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

dalam menciptakan nilai bagi perusahaan dimana memperhatikan masalah 

yang berhubungan dengan sumber dan penggunaan modal kerja agar dapat 

memenuhi harapan kreditur dan pemegang saham. 

2. Bagi investor maupun calon investor 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi para 

investor maupun calon investor sebelum melakukan pilihan investasi 

pembelian saham suatu perusahaan dengan melakukan pengamatan pada 

evaluasi sumber dan penggunaan modal kerja yang bersangkutan. 
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3. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan masukan obyek nyata dalam penyempurnaan pengetahuan 

yang pernah didapatkan selama kuliah dan memberikan kesempatan 

membandingkan dan menerapkan teori-teori tentang penggunaan modal 

kerja. 

4. Bagi Lembaga  

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

ntuk mengembangkan penelitian selanjutnya dan dapat pula digunakan 

menjadi bahan bacaan yang bermanfaat sehingga dapat menambah 

pengetahuan  dimasa yang akan datang.  

 


