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ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL 

PADA PT. GENERASI LESTARI JAVA MEDAN , dibawah 

birnbingan Bapak Ors. H. Jhon Hardy, MSi, sebagai Pernbimbing 

dan !bu. Ora. !snarnah, LKS sebagai Pernbirnbing !I 

Setiap perusahaan baik itu perusahaan swasta rnaupun 

perusahaan rni!ik pernerintah rnernpunyai suatu tujuan, dirnana tujuan 

utarna perusahaan adalah ingin rnernpero!eh keuntungan. 

Da!arn ha! pencapaian tujuan tersebut sa!ah satu cara atau 

jalan bag! perusahaan ada!ah dengan cara memperhatikan sumber 

dan penggunaan modal kerja. Sa!ah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk itu, maka ke!ancaran operas! perusahaan merupakan syarat 

yang harus dijaga dan dtpertahankan, yang salah satunya dengan 

tersedianya modal kerja yang cukup. 

Dengan modal kerja yang cukup akan menjamin kelancaran 

pembiayaan operas!, yang akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan 

perusahaan dalam pencapaian tujuan. Aktivitas perusahaan sudah 

tentu se!alu akan mengalami pernbahan. Bila perubahan tersebut 

mengarah kepada kemajuan, maka aktivitas perusahaan semakin baik 
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.dan ha! ini akan diikuti pula dengan kenaikan kebutuhan modai kerja. 

Modal kerja yang cukup akan memungkinkan perusahaan untuk 

beroperasi secara efektif dan efisien dan perusahaan tidak akan 

mengalami kesu!itan keuangan. 

Analisis modal kerja sangat penting di!akukan untuk 

mengetahui apakah modal kerja yang digunakan sudah efektif dan 

efisien dalam operasi perusahaan. Jika kekurangan modal kerja maka 

akan menimbu!kan ketidak mampuan perusahaan da!am menjaiankan 

suluruh operasinya. 

Dengan menganalisis modal kerja akan dapat diperoleh 

informasi penting untuk menu!ai ja!annya operas! perusahaan. Dengan 

ini pula akan diketahui apakah operas! perusahaan terlaksana dengan 

baik atau terdapat penyimpangan. Jadi dengan menganalisis modal 

kerja dapat diproyeksikan keuangan perusahaan da!am jangka 

panjang, seperti mengukur kemampuan memperoleh !aba, membayar 

hutang jangka pendek maupun jangka panjang. 

PT. Generasi Lestari jaya Medan adalah sebuah perusahaan 

swasta yang didirikan dalam rangka menggalakkan penanaman modal 

da!am negeri, untuk menunjang Pembangunan Nasional. PT. 

Generasi Lestari Jaya Medan ada!ah suatu perusahaan yang bergerak 

di bidang perkebunan kelapa sawit serta pengolahan Crude Palm Oil 

(CPO). 
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Adapun permasalahan yang menJadi pokok bahasan da!am 

tulisan ini ada!ah "Pengelo!aan modal keqa di perusahaan kurang 

efektif dan efisien sehingga rentabi!itas perusahaan rendah .. 

Dari analisis dan eva!uasi yang te!ah d1iakukan, penulis 

berkesimpulan bahwa: 

1. Jum!ah akt1va PT. Generasi Lestari Jaya Medan untuk tahun 2001 

sebesar Rp. 809.015.000.000,- dan untuk tahun 2002 adalah 

sebesar Rp. 1.358:'001.000.000,-. Dari jum!ah tersebut terjadi 

kenaikan sebesar Rp. 548.986.000.000,-. 

2. Kenaikan ini dipero!eh dari peningkatan hutang jangka panjang 

yaitu pinjaman kepada bank untuk tahun 2002 sebesar 

Rp. 474.300.000.000,-. Dari data tersebut terjadi peningkatan 

pinjaman sebesar Rp. 80.618.000.000,- dan tahun 2002 sebesar 

Rp. 76.482.000.000,-. Dari jum!ah tersebut terjadi penurunan 

perolehan !aba sebesar Rp. 4.136.000.000,-. 

3. Unsur - unsur modal kerja seperti kas dan bank tahun 2001 

adalah Rp. 109.540.000.000 dan tahun 2002 sebesar 

Rp. 73.879.000.000,-. Piutang untuk tahun 2001 adalah sebesar 

Rp. 67.900.000.000 dan untuk tahun 2002 ada!ah sebesar 

Rp. 210.828.000.000,-. Persediaan untuk tahun 2001 adalah 

sebesar Rp. 14.162.000.000,- dan untuk tahun 2002 adalah 

sebesar Rp. 18.744.000.000,-. 
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4. Dari !aporan sumber dan penggunaan modal kerja pada 

PT. Generasi Lestari Jaya Medan mengalami penurunan sebesar 

Rp. 79.351.000.000,-. Penurunan ini diakibatkan ini diakibatkan 

o!eh penge!uran pada tahun 2002, yaitu biaya yang meninggi dan 

pembelian aktiva tetap yang meningkat. 

Dari kesimpu!an yang dipero!eh, penu!is memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya modal kerja yang ada dipergunakan secara efektif dan 

efisien da!am masa - masa keadaan ekonomi Indonesia yang 

sedang su!it sekarang ini dan pada masa yang akan datang, 

sehingga modal kerja yang ada dapat !ebih berkembang dan 

meningkat baik jum!ah maupun kua!itasnya. 

2. Hendaknya pada unsur - unsur modal kerja yaitu aktiva lancar 

harus ditingkatkan agar sesuai dengan peningkatan hutang lancar, 

untuk tidak ditingkatkan penurunan atas sumber dan penggunaan 

modal kerja. 

3. Hendaknya pimpinan perusahaan mengawasi operasi didalam 

perusahaan agar tidak terjadi penurunan modal kerja sebesar Rp. 

79.351.000.000,- dan untuk sementara waktu lebih rnernusatkan 

perhatian dan kegiatan operas! serta peme!iharaan pada lahan 

yang sudah rnenghasilkan (!ahan lama), serta menunda 

pengerjaan atas operasi pernbukaan lahan baru dan menghentikan 
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untuk sementara perekrutan tenaga kerja baru untuk 

mengefisienkan modal kerja pada rnasa krisis sekarang ini, 

sehingga modal kerja yang ada !ebih ditingkatkan dan 

dikembangkan. 

4. Analisis rasio pada perusahaan yaitu rasio dan aktivitas hendaknya 

ditingkatkan lagi. Hal dimaksud untuk mengningkatkan 

pengelolaan atas sumber dan penggunaan modal kerja agar lebih 

efektif dan efisien. 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penu!is panjatkan kehadirat .A!!�h SVVT yang 

te!ah memberikan kesehatan !ahir dan batin kepada penu!is, sehingga 

dapat menye!esaikan skripsi ini. yang merupakan sa!ah satu syarat 
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tu!isan ini. 
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hati tidak !upa mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Setiap perusahaan akan selalu berusaha agar operasi yang 

dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk itu, maka kelancaran 

operasi perusahaan merupakan syarat yang harus dijaga dan 

dipertahankan, yang salah satunya dengan tersedianya modal kerja yang 

cukup. 

Dengan modal kerja yang cukup akan menjamin kelancaran 

pembiayaan operasi, yang akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan 

perusahaan dalam pencapaian tujuan. 

Aktivitas perusahaan sudah tentu selalu akan mengalami 

perubahan. Bila perubahan tersebut mengarah kepada kemajuan, maka 

aktivitas perusahaan semakin baik dan hal ini akan diikuti pula dengan 

kenaikan kebutuhan modal kerja. Modal kerja yang cukup akan 

memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan efisien 

dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan keuangan. 

Analisis modal kerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui 

apakah modal kerja yang digunakan sudah efektif dan efisien dalam 
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operasi · perusahaan. Jika· kekurarrgan . modal kerja maka. akan 

menimbulkan ketidak mampuan perusahaan dalam menjalankan suluruh 

operasinya: 

Dengan menganalisis modal kerja akan dapat diperoleh informasi 

penting untuk menulai jalannya operasi perusahaan. Dengan ini pula 

akan diketahui apakah operasi perusahaan terlaksana dengan baik atau 

terdapat penyimpangan. Jadi dengan menganalisis modal kerja dapat 

diproyeksikan keuangan perusahaan dalam jangka panjang, seperti 

mengukur kemampuan memperoleh laba, membayar hutang jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

PT. Generasi Lestari jaya Medan adalah sebuah perusahaan 

swasta yang didirikan dalam rangka menggalakkan penanaman modal 

dalam negeri, untuk menunjang Pembangunan Nasional. PT. Generasi 

Lestari Jaya Medan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

perkebunan kelapa sawit serta pengolahan Crude Palm Oil (CPO). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, serta mengingat pentingnya 

masalah modal kerja ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang analisis terhadap modal kerja dan menuangkannya dalam suatu 

tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan memilih judul " ANALISIS 

SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA PT. GENERASI 

LESTARI JAVA MEDAN" 
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