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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Modal kerja merupakan hal terpenting yang harus dimiliki dalam 

rangka pengembangan usaha. Di dalam bisnis travel agen membutuhkan 

modal yang cukup sehingga aktivitas produksi dan aktivitas bisnis berjalan 

dengan baik. Bisnis travel agen merupakan salah satu biro pariwisata yang 

mempunyai peran untuk membantu masyarakat menyiapkan rencana 

perjalanan. Modal kerja perusahaan sebaiknya harus tetap ada di dalam 

perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal 

kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal 

kerja yang tersedia dalam jumlah yang cukup mampu mendapatkan 

keuntungan yang maksimal sehingga dapat tercapai tujuan dari perusahaan. 

Modal kerja merupakan investasi perusahaan pada aktiva jangka 

pendek serta merupakan nilai aktiva atau harta yang dapat segera dijadikan 

uang kas dan digunakan perusahaan untuk keperluan sehari-hari. Pentingnya 

perusahaan membutuhkan modal kerja adalah syarat mutlak bagi suatu 

perusahaan demi kelancaran operasionalnya, antaralain untuk membiayai 

perusahaannya sehari-hari dan untuk membiayai gaji karyawan. 

Kebutuhan modal kerja harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, 

agar tidak terjadi kekurangan modal ataupun kelebihan modal. Jika modal 

kerja dalam perusahaan kurang atau terlalu kecil, maka akan dapat 

menganggu operasional perusahaan dan bahkan dapat menyebabkan 

kegagalan. Sebaliknya jika modal terlalu besar, hal ini menunjukan adanya 
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dana yang kurang produktif dan dapat menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah 

disia-siakan. 

Analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja menurut 

Riyanto (2008:345) penting bagi financial manager, sebab analisis tersebut 

digunakan untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana 

kebutuhan dana tersebut di belanjai. Dengan analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja ini membantu manajer keuangan dalam melaksanakan kegiatan 

perusahaannya dalam hal menentukan jumlah dana yang harus tersedia dan 

memperhatikan setiap kemungkinan resiko yang bisa terjadi. PT. Sinar Karya 

Timor Mandiri Kupang membutuhkan analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja agar dana yang tersedia dapat digunakan secara tepat. 

PT. Sinar Karya Timor Mandiri Kupang adalah badan usaha yang 

bergerak dalam bidang jasa pelayanan pariwisata dengan kualitas yang 

terbaik dan mampu membantu masyarakat dalam menyiapkan rencana 

perjalanan berupa paket tour didalam maupun diluar negeri. Didalam negeri 

PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour and Travel menyediakan paket tour ke 

seluruh Indonesia dan Diluar negeri PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour and 

Travel menyediakan tour ke beberapa negara seperti singapur, malaysia, 

thailand, korea, hongkong, jepang. Aktivitas dalam PT. Sinar Karya Timor 

Mandiri Kupang menyediakan jasa paket tour, pemesanan tiket pesawat 

internasional dan domestik, pemesanan hotel internasional dan domestik, 
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paket individual dan grup internasional dan domestik, penanganan airport 

service. 

Sumber modal kerja adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Pada dasarnya sumber modal 

dibagi menjadi dua yaitu sumber modal intern dan sumber modal ekstern. 

Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk 

atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern atau dana yang 

dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah keuntungan ditahan, yang 

ditinjau dari penggunaan modal.  

Sumber modal kerja pada PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour And 

Travel Kupang berasal dari modal intern yaitu modal yang berasal dari 

pemilik perusahaan PT. Sinar Karya Timor Mandiri. Alasan perusahaan untuk 

menggunakan sumber modal intern adalah dengan dana dari dalam 

perusahaan maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar 

bunga maupun dana yang dipakai atau dana selalu tersedia untuk kegiatan 

perusahaan. 

Penggunaan modal kerja akan mengakibatkan perubahan bentuk 

maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi 

penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau 

turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. 

 Penggunaan modal kerja yang tepat akan menyebabkan kenaikan 

dalam modal kerja tersebut dan sebaliknya penggunaan modal kerja yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan mengakibatkan perusahaan 
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mengalami penurunan modal kerja yang berakibat pada operasional 

perusahaan yang tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan modal kerja. 

Untuk dapat menentukan modal kerja yang efisien, terlebih dahulu diukur 

dari elemen-elemen modal kerja. Dalam penggunaan modal kerja perlu 

diperhatikan tiga elemen utama modal kerja, yaitu kas, piutang dan 

persediaan. Dari semua elemen modal kerja dihitung perputarannya. Semakin 

cepat tingkat perputaran masing-masing elemen modal kerja, maka modal 

kerja dapat dikatakan efisien tetapi jika perputarannya semakin lambat, maka 

penggunaan modal kerja dalam perusahaan kurang efisien, oleh karena itu 

perusahaan harus berhati-hati dalam menangani masalah keuangan dalam 

pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerja. Berikut disajikan data 

laporan perubahan neraca periode 2014 sampai periode 2016 pada PT. Sinar 

Karya Timor Mandiri Tour And Travel : 

Tabel 1.1 

Laporan Perubahan Neraca 

PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour And Travel 

Tahun 2014-2016 
Aktiva Lancar Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2106 

Kas Rp.       25.000.000 Rp.       25.000.000 Rp.      25.000.000 

Bank Rp.  1.150.789.483 Rp.     895.597.373 Rp. 2.541.707.648 

Piutang Usaha Rp.     485.906.017 Rp.     108.796.540 Rp.    285.906.017 

Jaminan Tiket Rp      234.515.252 Rp.     197.599.539 Rp.    267.277.169 

Total Aktiva Lancar Rp.  1.896.219.752 Rp.  1.226.993.452 Rp. 3.119.890.834 

Hutang Lancar    

Hutang Usaha  - - Rp.    321.493.900 

Modal Usaha Rp. 1.896.219.752 Rp. 1.226.993.452 Rp. 2.798.396.934 

      Sumber data: PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour And Travel  

 

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa besarnya modal kerja 

setiap tahun mengalami fluktuasi yang disebabkan piutang pada tahun 
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2015 menurun karena kurangnya kesadaran dari travel agen untuk 

membayar piutang pada  PT. Sinar Karya Timor Mandiri Kupang. Pada 

tahun 2016 PT. Sinar Karya Timor Mandiri Kupang menggunakan hutang 

lancar sebesar Rp.321.439.900 untuk membeli sebuah kendaraan 

operasional perusahaan namun tidak berpengaruh pada modal kerja dan 

kembali mengalami peningkatan dalam proses penjualan tiket pesawat. 

Berdasarkan semua informasi tersebut pada akhirnya dapat disusun 

Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja dapat dilihat pada Tabel 

1.2 di bawah ini. 
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Tabel 1.2 

Laporan Sumber Modal Kerja 

PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour and Travel 

Tahun 2014-2016  
Sumber Modal 2014 2015 2016 Presentase 

    Tahun 2014-2015 Tahun 2015-2016 

    Naik Turun Naik Turun 

Keuntungan  Neto Rp.    260.431.566 Rp.    85.806.569 Rp. 1.054.833.993  17% 96%  

Piutang Usaha Rp.   485.906.017 Rp.  108.796.540 Rp.  285.906.017  32% 17%  

Depresiasi Rp.    113.262.533 Rp   108.059.506 Rp.    160.664.215  5,2% 52%  

Hutang Jangka Panjang - - Rp.    321.693.900   32%  

   Sumber data : PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour and Travel Kupang 
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Berdasarkan data pada Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa modal 

PT. Sinar Karya Timor Mandiri memiliki modal kerja yang fluktuasi. Hal 

ini dapat dilihat pada keuntungan neto pada tahun 2014 sebesar Rp. 

260.431.566, dan pada tahun 2015 menurun sebesar Rp. 85.806.569 

dengan presentase 17%. Namun, pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

pesat sebesar Rp.1.054.833.993 dengan presentase 96%, piutang usaha 

pada tahun 2014 sebesar Rp. 485.906.017 dan pada tahun 2015 menurun 

sebesar Rp. 108.796.540 atau menurun dengan presentase 37%, pada tahun 

2016 naik sebesar Rp.285.906.017 dengan presentase 17%, depresiasi 

pada tahun 2014 sebesar Rp.113.262.533, dan pada tahun 2015 menurun 

sebesar Rp.108.059.507 dengan presentase 5,2%. Hutang jangka panjang 

terdapat pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp.321.693.900 . 

Tabel 1.3 berikut ini akan memperjelaskan penggunaan modal 

kerja dari sumber modal yang ada selama periode 2014-2016. 
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Tabel 1.3 

Penggunaan Modal Kerja PT. Sinar Karya Timor Mandiri 

2014-2016 

Penggunaa

n Modal 

2014 2015 2016 Presentase 

    Tahun 2014-2015 Tahun 2015-2016 

    Naik Turun Naik Turun  

Kas Rp.     25.000.000 Rp.      25.000.000 Rp.    25.000.000     

Gedung Rp.1.402.377.395 Rp. 1.283.026.500 Rp.  577.351.915    19% 

Investasi 

Kantor 

Rp    222.157.850 Rp.    219.069.700 Rp.  103.038.392    15% 

Kendaraan Rp.   237.290.000 Rp.    237.290.000 Rp.  317.958.750   8%  

      Sumber data : PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour and Travel 
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Pada Tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa penggunaan modal kerja PT. 

Sinar Karya Timor Mandiri Tour and Travel Kupang periode tahun 2014 

ke tahun 2015 mengalami penurunan, dilihat dari gedung pada tahun 2014 

sebesar Rp. 1.402.377.395, pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.283.026.500, 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 577.351.915. Jadi, pada tahun 2014 sampai 

tahun 2016 gedung mengalami penurunan sebesar 19%. Investasi kantor 

juga mengalami penurunan tahun 2014 sebesar Rp.222.157.850, tahun 

2015 Rp. 219.069.700, tahun 2016 sebesar Rp. 103.038.392. Jadi, pada 

tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan presentase 15%. Kendaraan 

mengalami kenaikan dari tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 237.290.000, 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 317.958.750 dengan presentase kenaikan 8%. 

Sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang bisa 

dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang tepat yaitu bagaimana 

mengetahui komposisi-komposisi modal kerja bersumber dari mana dan 

digunakan untuk apa, sehingga pimpinan bisa menggambarkan keadaan 

modal kerja itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus hati-hati dalam 

menangani masalah keuangan dalam pengelolaan sumber dan modal kerja.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal 

Kerja Pada PT. Sinar Karya Timor Mandiri Tour And Travel”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi rumusan masalah 

adalah sebagai berikut : 

Bagaimana pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan 

pada PT. Sinar Karya Mandiri Tour And Travel ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan pada PT. Sinar Karya Timor 

Mandiri Tour And Travel. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara langsung maupun tidak 

langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai 

konsep analisis sumber dan penggunaan modal kerja. 

2. Bagi PT. Sinar Karya Mandiri Tour And Travel 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan 

perbaikan-perbaikan, merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan 

selanjutnya sehubungan dengan penggunaan analisis laporan keuangan. 

3. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan sehingga dijadikan bahan 

acuan atau refrensi dalam penelitian lebih lanjut. 
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