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Penelitian ini merupakan studi kasus dengan judul ”Analisis Kebutuhan dan Sumber Pemenuhan 

Modal Kerja untuk Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan Tenun CV 

Tumiran. Tulungagung).” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

profitabilitas dengan menganilisis kebutuhan dan sumber pemenuhan modal kerja perusahaan 

Tenun CV Tumiran. Tulungagung. 

Data yang digunakan adalah neraca dan alporan laba rugi tahun 2001-2005. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis modal kerja optimal menggunakan teknik perputaran modal kerja 

dengan tahapan Perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal 

kerja. Sumber pemenuhan modal kerja menggunakan jangka waktu kritis (modal optimum). 

Peningkatan profitabilitas menggunakan return on equity (ROE).  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan modal kerja tahun 2001 yang dipenuhi kredit bank 

sebesar Rp 691.063.300 dan modal sendiri sebesar Rp 1.443.590.150 dengan tingkat 

profitabilitas 20,48%. Kebutuhan modal kerja tahun 2002 yang dipenuhi kredit bank sebesar Rp 

668.191.300 dan modal sendiri sebesar Rp 1.477.076.750 dengan tingkat profitabilitas 18,51%. 

Kebutuhan modal kerja tahun 2003 yang dipenuhi kredit bank sebesar Rp 706.362.700 dan 

modal sendiri sebesar Rp 1.479.165.950 dengan tingkat profitabilitas 18,79%. Kebutuhan modal 

kerja tahun 2004 yang dipenuhi kredit bank sebesar Rp 768.860.200 dan modal sendiri sebesar 

Rp 1.593.186.325 dengan tingkat profitabilitas 18,21%. Kebutuhan modal kerja tahun 2005 yang 

dipenuhi kredit bank sebesar Rp 778.050.200 dan modal sendiri sebesar Rp 1.643.113.150 

dengan tingkat profitabilitas 15,41%. Estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2006 yang dipenuhi 

kredit bank sebesar Rp 961.593.580 dan modal sendiri sebesar Rp 1.522.510.725. 

Kebutuhan modal kerja dan sumber pemenuhan modal kerja CV. Tumiran Tulungagung 

menunjukkan belum optimal sehingga nilai profitabilitas dengan modal kerja realisasi lebih kecil 

dari profitabilitas dengan modal kerja optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan 

dengan penelitian selanjutnya. 

 


