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Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang sifatnya deskriptif pada perusahaan 

“ADIMAS” Fiber Semen Industry Malang dengan judul Analisis Modal Kerja Untuk Menjaga 

Likuiditas dan meningkatkan Rentabilitas Pada “ADIMAS” Fiber Semen Industry Malang.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah modal kerja perusahaan sudak efisien; 

untuk mengetahui efisiensi modal kerja dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan rwntabilitas 

perusahaan. 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini, yaitu bagaimana efisiensi modal kerja 

pada “ADIMAS” Fiber Semen Industry dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas. 

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kuantitatif,yang meliputi pengukuran modal 

kerja menggunakan konsep kuantitatif dengan metode perputaran modal kerja, sedangkan 

pengukuran tingkat likuiditas dan tingkat rentabilitas menggunakan rasio. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan modal kerja mengalami fluktuasi. Dimana 

dari tahun 2003 ke 2004 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2004 ke 2005 mengalami 

penurunan. Secara keluruhan niali modal kerja dapat dikatan kurang efisien. Kurang efisiennya 

modal kerja dikarenakan rendahnya nialai perputaran. Secara keseluruhan tingkat likuiditas yang 

dimiliki perusahaan dapat dikatan kurang baik, dilihat dari rasio lancar dan rasio cepat. Karena 

rasio lancar dan rasio cepat yang dimiliki perusahaan melebihi standar yang ditetapkan. Dimana 

standard untuk rasi lancar sebesar 200%, sedangkan rasio cepat sebesar 100%. Tingkat 

rentabilitas terkait dengan ROI menunjukkan bahwa pada tahun 2004 nilai ROI lebih besar 

dibandingkan dengan tahun 2003 dan 2005. dengan kondisi ini menunjukkan pada tahun 2004 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan 

menggunakan aktiva operasional dikatakan sudah baik.  

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa modal kerja pada “ADIMAS” Fiber Semen 

Industry menunjukkan bahwa modal kerja perusahaan kurang efisien. Secara keseluruhan tingkat 

likuiditas yang dimiliki perusahaan dapat dikatakan kurang baik atau over likuid. Tingkat 

rentabilitas menunujukkan bahwa selama Return On Investment (ROI) mengalami fluktuasi. 

Dari analisis hubungan antara modal kerja, tingkat likuiditas, tingkat rentabilitas menunjukan 

bahwa kurang efisiennya modal kerja berdampak pada tingginya tingkat likuiditas. Sedangkan 

hubungan antara perputaran modal kerja dengan rentabilitas menunjukkan kondisi yang sama 

yaitu mengalami fluktuasi. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada perusahaan sebaiknya melakukan 

pengendalian terhadap kas dan meningkatkan pelunasan piutang. Sebaiknya perusahaan 

memanfaatkan dana yang menganggur dengan melakukan investasi sehingga dapat menambah 

keuntungan perusahaan. Sebaiknya perusahaan juga memberikan potongan penjualan kepada 

pelanggan yang melakukan pembelian kredit.  

 


