
ABSTRACT 

 

Iis Afrianti. 3020611081. 2010. Analysis of Efficiency of Working Capital Usage In Primer 

Koperasi TNI-AD Bangka Kodim 0413 66+xiv pages. 

 

The efficiency of working capital usage is how to use this capital precisely in order to 

finance day-to-day operational activities every day (Kasmir, 2008: 252). The result of this research 

is a follows: two liquidity ratio in Primer Koperasi TNI-AD Kodim 0413 Bangka had over liquid 

in 2007-2009 and the activity ratio had less efficient 2007-2009. The conclusions noties that this 

analysis does not describe the efficient use of working capital either by liquidity ratio or activity 

ratio. Managing the accounts receivables financing as well as possible and determining the new 

policy of credit maximum limit to members can assist the management of working capital 

efficiently. 
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ABSTRAK 

 

Iis Afrianti. 3020611081. 2010. Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada Primer 

Koperasi TNI-AD Kodim 0413 Bangka hal 66+xiv. 

 

Efisiensi Penggunaan Modal Kerja adalah tepat guna dalam penggunaan modal kerja yang 

sesuai digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (Kasmir, 2008:252). 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kerja dengan 

menggunakan dua rasio keuangan yaitu: rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Teknik analisis data 

yaitu dengan menggunakan rasio likuiditas dengan dua rasio yaitu: rasio lancar dan cepat, 

sedangkan rasio akivitas yang digunakan adalah perputaran modal kerja, perputaran persediaan 

dan perputaran piutang. 

Hasil analisis yaitu sebagai berikut: berdasarkan rasio likuiditas yang menggunakan dua 

rasio Primer Koperasi TNI-AD Kodim 0413 Bangka pada tahun 2007-2009 mengalami over 

likuid. Sehingga, rasio likuiditas kurang efisien dan rasio aktivitas pada tahun 2007-2009 

mengalami kurang efisien. 

Simpulan dari analisis efisiensi penggunaan modal kerja pada Primer Koperasi TNI-AD 

Kodim 0413 Bangka adalah tidak menggambarkan efisiensi penggunaan modal kerja baik 

menggunakan rasio likiuditas maupun rasio aktivitas. Dapat disarankan agar penggelolaan modal 

kerja pada Primer Koperasi TNI-AD Kodim 0413 Bangka dikelola secara efisien sebaiknya dapat 

mengelola piutang simpan pinjam sebaik-baiknya, dan menetapkan kebijaksanaan baru mengenai 

ketentuan pembatasan maksimal kredit yang diberikan kepada anggota. 
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