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SUMT -!.i..R P. SIREGAH, .i\N.?>,LISIS !::iUMBEH DAN PENGGUNAA.N 

MODAL KERJA PADA PT. ALDOR�YA LESTARI MEDAN 

(On;, N.iftahuddin MBl» Selaku Per1bimbing I, Ors . John 

Harrli MSi Selaku Pembimbing II). 

PT. ALDORAYA LESTARI MEDAN ada l ah sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang usaha distributor minuman 

ber-energi dengan m e rek produk "KRATINGDAENG11 yanq 

bermanfaat untuk mGningkatkan kesehatan tubuh dan 

menambah extra energi bagi yang bekerja keras. 

M6salah yang dihadapi 1erusahaan ini adalah 

Sumber moda l kerja yang dip roleh dari setoran pernilik 

dan Clari laba perusahaan tidak sepenuhnya digunakan 

untuk mernbi;:iyai keg i ata n  pernsahaan, akhirnya tingkat 

laba mengalami pennrunan. Hipotes.is penulis yaitu 

:::; ebagai beri kut 

a ika sumber moda 1 ker ja yang diperoleh dar.:i. setoran 

pemilik dRn dari laba pe ru sahaan dapat sepenuhnya 

digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, maka 

tingkat laba mengalami penurunan dapat diatasi. 

Metode penelitian yang dilakukan yaitu : penelitian 

kr:�pustakaan da.n perrn1.it:i.an �:apc:ingan. Ivtet:ode cinalisJ::, 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis 

deduktif. 
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Adapun kesimpulan pen�lis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

I 
1. Modal kerja yang di mi] 1 iki perusahaan tidak 

sepenuhnya digunakan untu� tujuan yang produktif hal 

! 
ini dapat dilihat dengan digunakannya untuk membeli 

tanah, jadi tidak untuk pEm ingkatan pen jualan yang 

dapat rnenaikkan laba. 

2. Surnber dan penggunaa:i modal kerja belum dinilai 

secara efektif oleh perusahaan penggunaannya demi 

peningkatan penjualan. 

3. Modal kerja perusahaan belum dimanfaatkan seoptimal 

peningkatan hasil operasi perusahaan. 

ti. Penggunaan modal keria yanq ada diqunakan untuk 

membeli aktiva tetap dan membayar cash deviden dan 

membeli aktiva tetap lainnya. 

5. Sumber modal kerja yang dimiliki perusahaan berasal 

dari laba operasi dan akumulasi penyusutan. 

Saran penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan modal kerja dengan efisien dan efektif 

perlu dilakukan. 

2. Sumber modal kerja seharusnya dimanfaatkan dengan 

sehingga dapat · menerima keuntungan dari kegiatan 

usaha yang sedang dijalankan. 
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BAB I 

1? E Nr D A.1-I"t...JI.. U A1'J 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Setiap perusahaan yang dijalankan tentu tidak 

terlepas dari modal kerja yang diperlukan untuk mem-

biayai ke giata n usaha yang sedang di jalankan. Tanpa 

modal kerja yang cukup maka kegiatan usaha akan dapat 

terganggu sehingga tujuan perusahaan dapat gaga!. Oleh 

karena itu maka rnasalah modal kerja perlu diperkirakan 

oleh pihak manajemen sehingga nantinya pada waktu usaha 

dijalankan tidak terganggu operasionalnya. 

Tidak sediki t perusahaan yang mengalami kebang·-

krutan karena gagal dalam penyediaan modal kerja yang 

dibutuhkannya. Untuk i tu modal kerja perlu dipenuhi 

dalam jumlah yang cukup sehingga nantinya operasi yang 

di :ialankan dapat terlaksana dengan baik. Pengertian 

jumlah modal kerja yang cukup ini tidak berarti bahwa 

jumlahnya harus besar sekali (melebihi kebutuhan), 

tetapi dapat membiyai operasi perusahaan yang sedang 

di :ialnkan. 

Pemenuhan modal kerja baik itu dari pihak intern 

maupun dari pihak ekstern tidak. perlu melebihi kE�-

butuhan. Karena modal kerja yang berlebihan dapat 

1 
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rnenga�ibatkan adanya dana yang menganggur (tida� 

produktif). Jika terjadi modal kerja yang rnenganggur 

akan dapat mengakibatkan penggunaan dana menjadi tidak 

efisien dan tidak efektif. Apalagi modal kerja yang 

diperoleh berasal dari pinjaman tentu saja akan me

nambah beban perusahaan yang akhirnya mempengaruhi laba 

perusahaan. 

Untuk melihat tentang 

untuna a.tau rnerugi 

kondiai perusahaan apakah ber

d apat dilih.at dari laporan ke-

uangannya yaitu : neraca, dan ikhtisar laba rugi dan 

laporan laba yang ditaha�. 

Demikian kompleksnya masalah modal kerja ini dalam 

keterkaitannya dalam menunjang keberhasilan perusahaan, 

mengakibatk&n pihak pimpinan perlu mengantisipasi 

sumber dan penggunaan modal kerjanya. 

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik 

dan memilih judul skripsi yaitu yang dirumuskan sebagai 

berikut "ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJ/>. 

PADA PT. ALDORAYA LESTARI MEDAN". 

B. Perumusan Masalah 

Setelah penulis melakukan peneli tian pendahuluan 

pada PT. ALDORA YA LESTARI MEDAN, di temukan masalah 

sebagai berikut : 
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