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Salah satu indikator yang membawa pengaruh dalam menentukan tingkat
keberhasilan perusahaan adalah efisiensi pengelolaan modal kerja. Penelitian ini
bertujuan untuk mengukur dan menilai peningkatan profitabilitas pada perusahaan
garment PT.Magnum Attck Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan
menggunakan”analisis rasio untuk mengukur efisiensi” pengelolaan modal
kerja”dan profitabilitas (tingkat laba bersih, ,Retrun on investmen dan Retrun on
Equity)
Hasil penelitian membuktikan bahwa efisiensi pengelolaan “modal kerja”
berdasarkan “Working Capital Turnover” dan rasio profitabilitas (Net profit
Margin, Retrun on investmen dan Retrun on Equity) dari tahun 2018-2019
.Berdasarkan hasil perhitungan jika di bandingkan dengan rata-rata industri dari
tahun 2018-2019 di nilai sangat kurang karena rata-rata industri rasio Net profit
Margin < 10%, Retrun on investmen <25% dan Retrun on Equity <25 %.
Kata Kunci:Efisiensi pengelolaan modal kerja,profitabilitas
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“BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 “LATAR BELAKANG
Sekarang ini perekonomian semakin moderen pengusaha di suatu
perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menghadapi persaingan. Hal paling
penting dalam membuka bisnis bagi perusahaan adalah pengelolaan modal
kerja karena untuk memanjukan kelangsungan usaha dalam hal kulaitas
maupun kuantitas serta efektif dan efisien

untuk kelangsungan suatu

perusahaan.
Dalam menjalankan kegiatanya agar perusahaan tersebut tidak
mengalami bangrut atau gulung tikar maka perusahaan tersebut harus
mempertahaankan pengelolaan modal kerjanya karena merupakan sala satu
komponen penting dalam menjalankan aktivitasnya.
Melalui pengelolaan yang baik diharapkan modal yang ditanamkan
dapat diharapkan dalam bentuk modal kerja, dan modal yang diinvestasikan
tersebut dapat digunakan secara efektif melalui kegiatan perusahaan.
(Menurut Djarwanto.,2011), “Surplus aset atau modal’ kerja lancar
Kelebihan ini disebut modal kerja bersih, yaitu jumlah aktiva lancar dari
hutang dan ekuitas jangka panjang. Kualitatif ini bersifat kualitatif karena
menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak aktiva lancar yang tersedia untuk
digunakan dalam level tertentu dan menunjukkan

hutang jangka pendek.

Memberikan jaminan bagi kreditor “jangka pendek” dan menjamin
kelangsungan pekerjaan di masa depan. Modal kerja yang digunakan harus
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efektif, artinya modal kerja harus digunakan dengan benar dan tepat, tidak
terlalu banyak atau tidak cukup.
Pengelolaan manajemen modal kerja yang efisien mengizinkan
perusahaan untuk merespon dengan cepat perubahan lingkungan ekonomi dan
mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing (Ching et al., 2011).
“Profitabilitas

adalah

memperoleh hasil selama

suatu

keberhasilan

perusahaan

untuk

jangka waktu tertentu dengan melihat tingkat

profitabilitas” dan modal kerja dari PT.Magnum Attack Indonesia tahun ke
tahun, kita bisa melihat apakah tingkat keuntungan dan modal kerja
perusahaan naik atau turun PT.Magnum Attack Indonesia.
Perusahaan PT.Magnum Attack Indonesia menjalankan bisnis usaha
garment. Perusahaan ini mampu menghasilkan garment dengan kualitas tinggi
dan mendpatkan banyak sekali jenis garment dengan model yang berbedabeda seperti pakian men,girls,children dan bay..Perusahaan PT.Magnum
Attack Indonesia ini di buka pabrik pertamanya pada tahun 2011 yang
berlokasi di Jl.Ikan Cucut No .1, Tunjungsekar, kecamatan Lowokwaru,kota
Malang, Indonesia.Dengan perkembangan perekonomian yang semakin
moderen dan persaingan yang begitu ketat dengan perusahaan lainya atau
sejenis tidak mudah Perusahaan PT.Magnum Attack Indonesia untuk
mencapai keberhasilannya.
Menurut

“(Ari

Bramasto.,2007)”Banyak

faktor

mempengaruhi

“profitabilitas” salah satunya adalah modal kerja, seperti(kas, piutang dan
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persediaan). Masalah utama dalam membagun usaha itu sendiri adalah modal
kerja untuk menyelesaikan masalah perusahaan harus mencapai targetnya .
1.2 “Rumusan Masalah
” Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan modal kerja sampai batas
tertentu dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan di PT. Magnum Attack
Indonesia.

1.3 “Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk
mengukur efisiensi pengelolaan modal kerja dalam meningkatkan
profitabilitas perusahaan pada PT. Magnum Attack Indonesia.”
1.4 “Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,
antara lain:
1. Bagi Perusahaan
Diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan bagi
perusahaan “PT. Magnum Attack Indonesia”.

2. Bagi Universitas
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilimiah
dan mampu memberikan paradikma baru terkait dengan bidang
ilmu manajemen khusunya kosentrasi keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
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Sebagai acuan dalam
pengelolaan

modal

pengambilan judul tentang efisiensi
kerja

dalam

meningkatkan

profitabilitas,sehingga mengetehui cara-cara menganalisa dan
mengukur tingkat profitabilitas dalam sebuah perusahaan yang
baik dan benar.
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