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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Di era milenial seperti sekarang ini, apotek memang bisa dijadikan sebagai

lahan bisnis yang sangat menggiurkan, mengingat kesehatan merupakan salah satu

kebutuhan masyarakat di Indonesia yang mana penyebaran wabah Covid-19

sudah tersebar di Indonesia sehingga permintaaan obat, khususnya pembelian

sterilizer beralkohol dan masker semakin meningkat. Di apotek tidak hanya

menjual obat, tetapi juga menghadirkan produk healthcare kosmetik dan

perawatan diri yang menjadi bagian dari gaya hidup lifestyle yang banyak

digandrumi kaum hawa namun juga kaum adam. Hal ini juga perlu diimbangi

dengan kepedulian terhadap aspek kesehatan diri.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya kalangan milenial dan

professional yang bergaya hidup aktif, dinamis dan serba praktis serta secara

umum, apotek mempunyai dua fungsi yaitu memberikan layanan kesehatan

dengan fasilitas lengkap, termaksud dokter jaga dan ruang praktik sekaligus

tempat usaha yang menerapkan prinsip laba selama menjalani kegiatan usahanya.

Kedua fungsi tersebut dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan satu sama

lain, untuk bisa menjalankan bisnis apotek perlu adanya pengelolaan modal kerja

yang baik.

Pengelolaan modal kerja yang baik merupakan kegiatan yang melibatkan

perencanaan dan mengendalikan aset lancar dan kewajiban lancar dengan

mengurangi risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
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kemampuan dan menghindari investasi berlebihan dalam menyewa aset

perusahaan. Pengelolaan modal kerja merupakan elemen yang paling utama dalam

keberlangsungan suatu perusahaan, dimana sebagai sumber awal yang digunakan

untuk menjalankan aktivitas operasi sehingga mencapai omzet penjualan yang

diharapkan.

Salah satu tugas utama manajer perusahaan yang paling utama dalam

proses perencanaan adalah pengelolaan modal.Sebab pengelolaan modal

memainkan peranan yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan

terutama dalam memproyeksikan masa depan dan pola manajemen dalam

organisasi. Dalam perusahaan terdapat beberapa faktor produksi yang penting,

diantarannya modal kerja. Dengan pengelolaan modal kerja yang baik, perusahaan

akan dapat melakukan belanja modal dengan baik seperti pengadaan barang,

rekruitmen tenaga kerja serta teknologi.

Modal kerja merupakan anggaran yang berfungsi untuk membiayai

operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki modal kerja yang cukup, maka

modal kerja tersebut dapat digunakan sebagai kunci dalam operasi bisnis, aktivitas

perusahaan akan berjalan dengan baik dan tidak akan menghadapi kendala

financial.

Membahas tentang modal kerja merupakan hal yang selalu menarik

perhatian, terutama bagi para pengusaha. Apabila modal kerja sendiri tidak

tertangani dengan baik, maka dana tidak mungkin berputar sehingga perusahaan

tidak dapat memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Pengelolaan modal

kerja adalah pengelolaan komponen perusahaan atas aset yang ada dan kewajiban
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lancar. Dan untuk menjaga kelangsungan perusahaan, agar perusahaan tetap

beroprasi sehingga dapat dikatakan modal kerja sangat berpengaruh bagi

perusahaan.

Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan suatu perusahaan dalam

menjalankan operasinya dan tidak menghadapi masalah atau tantangan yang

mungkin terjadi. Tergantung dari jenis perusahaan dan ukuran perusahaan,

perhitungan besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berbeda-

beda.

Strategi perusahaan dalam mengendalikan jumlah modal kerja secara

memadai akan mengakibatkan perputaran pendapatan yang direncanakan,

sedangkan pengelolaan modal kerja yang tidak efektif akan mengakibatkan

kerugian. Adanya modal kerja yang berlebihan menunjukkan pemborosan dana

yang tidak produktif dan hal ini memberikan kerugian karena dana yang tersedia

tidak di pergunakan secara efektif dalam kegiatan perusahaan.

Disamping itu perusahaan juga harus dapat menghindari diri dari

kekurangan modal kerja merupakan sebab utama kegagalan dalam menjalankan

aktivitasnya. Apabila modal kerja tersedia didalam perusahaan tersebut kecil akan

mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan, maka dari itu

pentingnya suatu perusahaan dapat dengan bijak mengelola modal kerja agar

tercapainya omzet penjualan secara maksimal.

Dalam upaya memaksimalkan keuangan, suatu bisnis juga diharapkan

melakukan segala upaya untuk menyusun laporan keuangan. Dimungkinkan untuk

menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi dari tahun ke
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tahun untuk melihat aliran dana dari mana modal dikumpulkan dan untuk apa

modal tersebut digunakan.

Maka dari itu perusahaan harus bisa mengelola modal kerja yang cukup

agar mampu menjalankan kegiatan operasionalnya. Bagi suatu perusahaan, modal

kerja merupakan elemen penting karena berfungsi untuk mendanai aktivitas

operasional sehari-hari. Apabila perusahaan tidak mampu menangani sumber daya

kerja secara memadai, maka akan menghambat output perusahaan sehingga

penurunan jumlah omset yang diperoleh akan terpengaruh.

Omzet penjualan yaitu produk kumulatif yang dijual setiap bulan atau hari

oleh apotek. Dengan mengalikan jumlah barang yang terjual dengan harga adalah

solusi untuk memahami omset penjualan. Satuan omzet penjualan ditetapkan

dalam rupiah setiap hari.

Penggunaan modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang

tidak produktif dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan juga

akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh omzet yang seharusnya dapat

diperoleh. Maka perusahaan juga dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin

dalam mengelola usahanya dalam segi keuangan yaitu bagaimana menyusun

laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasikan dari tahun ke tahun oleh perusahaan

dapat digunakan untuk menilai aliran uang, termasuk di mana modal dikumpulkan

dan untuk apa modal itu digunakan.. Secara garis besar laporan neraca merupakan

dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu.
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Adapun laporan keuangan yang di ambil untuk penelitian ini pada periode tahun

2019.

Adapun penetapan besarnya modal kerja yang dibutuhkan perusahaan

berbeda-beda, tergantung pada jenis perusahaan dan besar kecilnya perusahaan

tersebut. Untuk setiap organisasi, baik kecil, menengah atau besar, manajemen

modal kerja merupakan faktor yang sangat penting. Manajemen modal kerja juga

merupakan faktor penghambat utama bagi perusahaan mana pun dalam banyak

literatur.

Penelitian ini menggunakan Apotek Mitra Farma Poso sebagai lokasi

penelitian yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis obat,

mulai dari obat herbal hingga obat pada umumnya. Sumber pembiayaan awal

yang digunakan Apotek Mitra Farma Poso berasal dari modal sendiri dan mereka

memperoleh suntikan dana dari bank tradisional setelah membuka cabang.

Salah satu penunjang dalam meningkatkan penjualan pada sebuah

perusahaan adalah pengelolaan modal kerja apakah sudah termasuk dalam tahap

efisien atau belum mencapai tahap tersebut. Maka dari itu Apotek Mitra Farma

Poso tentunya memiliki metode tersendiri untuk terus mengefisienkan modal kerja

agar mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya.

Adapun penggunaan modal kerja dan omzet penjualan Apotek Mitra

Farma Poso tahun 2019 yang dirincikan dengan laporan per bulannya, dapat

dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa modal kerja berfluktuasi setiap

bulannya begitupun dari sisi omzet penjualan juga mengalami fluktuasi.



6

Tabel 1.1
Data Modal Kerja dan Omzet Penjualan Apotek Mitra Farma Poso Tahun

2019

Bulan Modal Kerja (Rp) Omzet Penjualan (Rp)

Januari 151. 495. 996 242. 520. 561

Februari 151. 276. 623 223. 752. 859

Maret 156. 962. 407 246. 200. 713

April 164. 324. 313 291. 615. 163

Mei 161. 892. 106 227. 159. 754

Juni 173. 211. 619 247. 275.573

Juli 176. 867. 452 272. 154. 582

Agustus 167. 739. 233 286. 695. 974

September 186. 507. 713 294. 475. 232

Oktober 181. 024. 055 318. 981. 701

November 194. 131. 989 409. 085. 214

Desember 203. 320. 891 340. 446. 271

Sumber: Apotek Mitra Farma Poso

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa modal kerja terhadap omzet

penjualan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Pada bulan Januari modal kerja

sebesar Rp. 151. 495. 996,- sedangkan omzet penjualan yang diperoleh sebesar

Rp. 242. 520. 561,- berlanjut pada bulan Februari modal kerja menurun menjadi

Rp. 151. 276. 623,- omzet penjualan yang diperoleh pun mengalami penurunan
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menjadi Rp. 223. 752. 859,- Lebih lanjut pada bulan Maret modal kerja meningkat

sebesar Rp. 156. 962. 407,- omzet penjualan yang diperoleh pun mengalami

peningkatan yang sangat signifikan menjadi Rp. 246. 200. 713,- berlanjut pada

bulan April modal kerja sebesar Rp. 164. 324. 313,- sementara omzet penjualan

mengikuti peningkatan modal kerja dengan cukup signifikan sebesar Rp. 291.

615. 163,- lalu pada bulan Mei modal kerja sebesar Rp. 161. 892. 106,- sementara

omzet penjualan mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 272. 159. 754,-. Hal

ini berlanjut pada bulan Juni dimana modal kerja sebesar Rp. 173. 211. 619,-

sementara omzet penjualan menjadi Rp. 247. 275. 573,-. Hal ini pun terus

berlanjut pada bulan Juli dimana modal kerja sebesar Rp. 176. 867. 452,-

sedangkan omzet penjualan yang di peroleh sebesar Rp. 272. 154. 582,-. Hal ini

dikarenakan beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya

adalah renovasi perluasan Apotek Mitra Farma Poso. Kemudian pada bulan

Agustus modal kerja sebesar Rp. 167. 739. 233,- omzet penjualan kembali normal

dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp. 286. 695. 974,-.

Pada bulan September modal kerja sebesar Rp. 186. 507. 713,- omzet penjualan

menjadi Rp. 294. 475. 232,-. Lebih lanjut pada bulan Oktober modal kerja sebesar

Rp. 181. 024. 055,- omzet penjualan sebesar Rp. 318. 981. 701,-. Hingga bulan

November modal kerja sebesar Rp. 194. 131. 989,- omzet penjualan sebesar Rp.

409. 085. 214,-. Dan pada bulan Desember 2019 modal kerja sebesar Rp. 203.

320. 891,- dan omzet penjualan kembali menurun sebesar Rp. 340. 446. 271,
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh

penelitian dengan judul “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Omzet Penjualan

Pada Apotek Mitra Farma Poso”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah: Apakah Modal Kerja berpengaruh terhadap Omzet

Penjualan pada Apotek Mitra Farma Poso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin

dicapai adalah “Untuk Mengetahui Pengaruh Modal Kerja terhadap Omzet

Penjualan pada Apotek Mitra Farma Poso.”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Bagi Apotek Mitra Farma Poso, sebagai bahan masukan dalam

pengambilan keputusan tentang kebijaksanaan dalam menggunakan

modal kerja sebagai upaya untuk meningkatkan omzet penjualan.

2. Sebagai acuan dan pertimbangan untuk penelitian-penelitian

selanjutnya yang mengangkat masalah yang sama.

3. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menerapkan ilmu yang

telah didapat dibangku kuliah sebagai persyaratan untuk memperoleh

gelar sarjana, strata (S1) pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Sintuwu


