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PT. Karya Paduyasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan 
komponen alat berat dan kompnen automotif. Untuk menjalankan usahanya PT. Karya Paduyasa 
memerlukan modal kerja. Agar pemberian modal kerja dapat dilakukan secara efektif dan 
efisien, perusahaan harus mengetahui dari mana modal kerja didanai dan digunakan untuk apa 
saja modal kerja tersebut. PT. Karya Paduyasa berusaha mengatur modal kerjanya seefisien 
mungkin dengan memperhatikan sumber dan penggunaan modal kerjanya, hal ini bertujuan agar 
perusahaan dapat terus menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan sumber dan penggunaan modal 
kerja dengan keuntungan yang diperoleh PT. Karya Paduyasa. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis rasio dengan menggunakan perbandingan neraca keuangan dan laporan rugi laba 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa PT. Karya Paduyasa cenderung 
menambah modal kerjanya dan keuntungan yang diperoleh juga terus meningkat. Peningkatan 
sumber modal kerja ini selain dikarenakan laba bersih perusahaan yang selalu meningkat, juga 
dikarenakan kebijakan perusahaan yang terus menambah hutangnya terutama hutang jangka 
panjangnya. Kebijakan perusahaan yang terus menambah hutangnya untuk mendanai modal 
kerjanya inilah yang dapat membahayakan perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat 
dilakukan dengan meningkatkan terus laba bersih yang diperoleh perusahaan dan mengurangi 
aktiva yang tidak produktif. Selain itu perusahaan juga harus membuat kebijakan pernarikan 
piutang yang lebih tegas, sehingga aktiva lancar yang berbentuk uang kas meningkat dan cash 
ratio juga ikut meningkat, dimana cash ratio ini digunakan untuk menjaga kemampuan 
perusahaan dalam pengembalian hutang jangka pendeknya. 

Sumber modal kerja PT. Karya Paduyasa diperoleh dari: laba bersih, akumulasi 
penyusutan aktiva tetap, hutang jangka panjang yaitu hutang kepada Bank, penjualan aktiva 
tetap diantaranya penjualan inventaris kantor dan penjualan mesin, dan penjualan aktiva lain – 
lain. Penggunaan modal kerja PT. Karya Paduyasa digunakan untuk pembuatan dan perbaikan 
bangunan kantor atau pabrik, pembelian mesin dan peralatan pabrik, pembelian inventaris kantor 
dan kendaraan kantor, pemasangan instalasi listrik dan telepon, dan pembelian aktiva lain – lain. 
Untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal, hendaknya PT. Karya Paduyasa lebeih 
memperhatikan lagi penggunaan modal kerja atau aktiva usahanya baik itu aktiva lancar maupun 
aktiva tetapnya. Misalnya pada pembelian persediaan, hendaknya perusahaan dalam melakukan 
pembelian persediaan didasarkan pada besarnya kebutuhan persediaan yang dibutuhkan, tidak 
didasarkan pada dana yang tersedia. 
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