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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, yang dilakukan pada 

Perusahaan Rokok Cempaka yang berlokasi di Jl. Tanjung Sari Tulungagung dengan 

judul “Pengelolaan Modal Kerja Guna Meningkatkan Likuiditas Pada Perusahaan 

Rokok Cempaka Tulungagung” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan modal kerja Perusahaan 

Rokok Cempaka Tulungagung dan untuk mengetahui cara meningkatkan likuiditas 

Perusahaan Rokok Cempaka Tulungagung. Kegunaan penelitian yang ingin dicapai 

khususnya bagi perusahaan yaitu untuk peusahaan dapat digunakan sebagai input 

dalam menilai pengelolaan modal kerja dan memberikan manfaat perusahaan dalam 

mengambil keputusan untuk memenuhi hutang jangka pendek.  

Berdasarkan hasil penelitian maka diambil kesimpulan bahwa perputaran modal kerja 

pada tahun 2006-2008 menunjukkan bahwa perputaran modal kerja yang berasal dari 

ketiga komponen modal kerja yang meliputi perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan menujukkan hasil yang berfluktusi. Hasil tersebut dapat 

membuktikan bahwa perusahaan pada tahun 2007 menunjukkan adanya peningkatan 

atas kemampuan dalam mengelola atas modal kerja yang dimiliki sedangkan pada 

tahun 2008 menunjukkan adanya penurunan kemampuan dalam mengelola atas modal 

kerja yang dimiliki. Hasil analisis rasio likuiditas tahun 2006-2008 menujukkan 

adanya rasio yang berfluktusi. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa pada tahun 

2008 menunjukkan adanya peningkatan atas kemampuan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan mengenai modal kerja dan tingkat likuiditas 

perusahaan maka dapat diketahui keterkaitan antara modal kerja dengan tingkat 

likuiditas perusahaan.  

Beberapa saran yang diberikan untuk perusahaan yaitu diharapkan meningkatkan 

likuiditas yang naik turun dari tahun ke tahun dengan meningkatkan aktiva lancar dan 

menurunkan utang lancar. Perusahaan Rokok Cempaka Tulungagung diharapkan 

meningkatkan perputaran modal kerja, karena dengan peningkatan perputaran modal 

kerja akan berpengaruh terhadap periode keterikatan dana semakin pendek.  

 

ABSTRACT 

 

 

Keywords: Work Capital Management and Liquidity  

 

The research was case study which was done at Cempaka Cigarette Company located 

on Jl. Tanjung Sari Tulungagung titled: “Work-Capital management to Increase 

Liquidity at Cempaka Cigarette Company Tulungagung”.  



The research aimed to find out work-capital management of Cempaka Cigarette 

Company Tulungagung and also find out the way to increase the liquidity of Cempaka 

Cigarette Company Tulungagung. The research purpose were to be used as input in 

determining the work-capital management and gave benefit to the company for 

fulfilling short-term debt.  

According to the research, there could be concluded that work-capital in 2006-2008 

showed the three components consisted of cash-flow, credit flow, and stock flow were 

fluctuated. The result proved that the company in 2007 showed increasing in work-

capital management, while in 2008 showed the decreasing ability in managing work-

capital owed. Liquidity ratio analysis in 2006-2008 showed fluctuating ratio. It proved 

that in 2008 there was increasing assets owed by the company in fulfilling fixed-

obligation owed by the company. According to the calculation about work-capital and 

liquidity of the company, there could be found relation between work-capital and 

company’s liquidity. 

The writer suggest the company to increase liquidity by increasing fixed-assets and 

decreasing fix-debt. Cempaka Cigarette Company Tulungagung should increase work 

capital rotation, since by the work capital increasing, there would be influenced the 

fund to be shorter.  

 


