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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian studi kasus, yaitu jenis penelitian yang berisikan 

paparanatau data yang relevan dari hasil penelitian pada obyek penelitian yang mencoba 

mengetahui dan memecahkan permasalahan yang dihadapi perusahaan, dengan judul penelitian 

yaitu Analisis Optimalisasi Modal Kerja Pada PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi modal kerja PT Hexindo Adiperkasa 

Tbk. Adapun kegunaan penelitian bagi PT Hexindo Adiperkasa Tbk dapat dijadikan sebagai 

informasi untuk menilai keuntungan dan resiko dari masing-masing saham sehingga nantinya 

tidak mengalami kerugian. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah perputaran modal kerja adapun langkah-langkah 

yang digunakan yaitu menghitung perputaran elemen modal kerja dalam kali, menghitung 

periode elemen modal kerja dalam hari, menghitung perputaran modal kerja, menghitung 

optimalisasi modal kerja dan menghitung penambahan dan pengurangan modal kerja. 

Berdasarkan hasil perhitungan perputaran kas dapat dikatahui bahwa pada tahun 2004 yaitu 

sebesar 32,49 hari, pada tahun 2005 terjadi penurunan sebesar 62,16 kali apabila dibandingkan 

tahun 2006 yaitu menjadi sebesar 2,96 kali sedangkan pada tahun 2006 terjadi peningkatan 

sebesar 17,39 kali apabila dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar 20,35 kali. Pada tahun 2007 

menunjukkan adanya peningkatan, dengan periode kas tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 

121,621 hari dan terendah pada tahun 2005 yaitu sebesar 5,528 hari. Hasil perhitungan 

perputaran persediaan tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi atas perputaran 

persediaan yang terjadi pada PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk tahun 2004 sampai 2007.  

Hasil analisis dapat diketahui tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola atau mengubah 

piutang menjadi kas menunjukkan adanya fluktuasi dan tertinggi pada tahun 2005 dan periode 

tertinggi yaitu sebesar 134,831 hari pada tahun 2006. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan atas modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikatakan optimal. 

Beberapa saran yang dapat diajukan kepada perusahaan yaitu diharapkan PT. Hexindo 

Adiperkasa, Tbk. perlu meningkatkan atas pengelolaan atas modal kerja yang dimiliki yaitu 

dengan menggunakan dengan meningkatkan aktiva lancar yang dimiliki dan menurunkan utang 

lancar denga harapan modal kerja yang dimiliki dapat secara optimal digunakan untuk 

mendukung aktivitas yang dilakukan perusahaan. PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk. diharapkan 

meningkatkan perputaran modal kerja, karena dengan peningkatan perputaran modal kerja akan 

berpengaruh terhadap periode keterikatan dana semakin pendek dan pada akhirnya dapat 

digunakan laba atau keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is a case study that consists of explanation or relevant data from research result of 

its object who tries to find out and solve the company problem. This study took a title An 

Analysis of Capital optimalizing in PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 

This research purposes to find out the capital optimizing in PT Hexindo Adiperkasa Tbk. This 

study will be useful for this company as information to evaluate benefit and risk of each 

stockholder to avoid losses.  

The data analysis technique used capital circles which some steps as follow: calculate circle of 

capital element in multiple, calculate the period of the element per day, calculate circle of capital, 

modal optimizing and calculate increasing and decreasing the capital. 

Based on calculation of cash circle, it shown that in 2004 there were 32.49 days, in 2005 there 

were decreasing about 62.16 times compared with year of 2006 with 2.96 times, and in 2006 

there were increasing about 17.39 times compared with 2007 with 20.35. In 2007 it shown that 

there were increasing with the highest cash period in 2006 about 121.621 days and the lowest in 

2005 about 5.528 days. Based on the result of stock circle calculation, there was fluctuation on 

stock circle in PT Hexindo Adiperkasa Tbk from 2004 to 2007. 

The analysis result shown that the level of company ability in manage or change credit to cash 

indicated fluctuation and the highest on happened in 2005 and the highest period was 134.831 

days in 2006. In general, the management of capital in this company considered to be optimal. 

Some suggestion to PT Hexindo Adiperkasa Tbk. is: the company needs to increase capital 

management by increasing its assets and decreasing its obligation in order to optimally its capital 

to support the company activity. PT Hexindo Adiperkasa Tbk. should increase its capital circle, 

because it will result in shorter fund period and benefit for the company. 

 


