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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Hasil analisis laporan sumber dan penggunaan kas Swalayan Farmasi P.T. 

Kimia Farma Cabang Braga Bandung 

1. Sumber-sumber Swalayan Farmasi P.T. Kimia Farma Cabang Braga Bandung: 

Pada laporan sumber dan penggunaan kas Swalayan Farmasi P.T. Kimia Farma 

Cabang Braga Bandung terlihat jelas bahwa P.T. Kimia Farma telah 

memperoleh persediaan barang dagang secara kredit untuk menambah akun 

persediaan barang dagang, hal ini terlihat dari laporan neraca komparatif tahun 

2011. Ini berarti bahwa perusahaan masih mendapat kepercayaan dari pihak 

luar perusahaan khususnya pemerintah untuk dapat meningkatkan penjualan 

bagi perusahaan. 

2. Penggunaan persediaan barang dagangan P.T. Kimia Farma: 

Persediaan barang dagangan yang diperoleh P.T. Kimia Farma harus 

digunakan sebagai alat untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu P.T. Kimia 

Farma harus menggunakan persediaan barang dagangan yang telah diperoleh 

tersebut untuk meningkatkan penjualan. Dari hasil analisa sumber dan 

penggunaan kas dari P.T. Kimia Farma dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

tersebut telah berhasil mengelola persediaan barang dagangan dan 

meningkatkan penjualan dalam tahun 2011, hal ini terlihat dari peningkatan 

laba, meskipun akun hutang dagang menjadi besar. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba memberikan saran kepada 

pihak perusahaan sebagai berikut :   

1. Keputusan untuk memperoleh sumber dari pihak luar dalam bentuk hutang 

(dalam hal ini persediaan barang dagangan) adalah sangat tepat bagi kinerja 

perusahaan, karena dengan bentuk hutang perusahaan dapat memperoleh dana 

yang cukup besar dalam waktu yang singkat, namun mempunyai waktu yang 

relatif lebih lama dalam pengembalian pinjaman tersebut. Namun hendaknya 

perusahaan tetap menjaga kepercayaan para investor dengan tidak terlalu 

banyak meminjam dana dari pihak luar, sehingga pada masa yang akan datang 

perusahaan tidak kewalahan dalam membayar hutang tersebut, sehingga 

tingkat solvabilitas perusahaan dapat terus dipertahankan. 

2. Penulis menyarankan agar P.T. Kimia Farma menggunakan sumber dana lain 

selain kas untuk pembelian aktiva tetap perusahaan, seperti laba ditahan 

(retained earning) yang dialokasikan untuk pembelian aktiva tetap. 

Penyimpanan kas dilakukan agar perusahaan dapat mengalokasikan sumber 

dana tunai untuk memenuhi kewajibannya. 


