
57 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melalui serangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan pengumpulan 

informasi, mengolah informasi, dan menguraikan hasil analisis dari informasi 

tersebut. Maka penulis mengambil hal penting yang diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh kepada PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) mengenai modal kerja perusahaan tersebut. Adapun hal 

penting tersebut adalah : 

 

1) Dari penyajian laporan keuangan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero), berupa laporan neraca dan laporan rugi-laba. Menghasil analisis 

rasio keuangan untuk rasio aktivitas, secara umum menunjukkan 

peningkatan pada perputaran total aktiva. Peningkatan perputaran total 

aktiva mencerminkan bahwa perusahaan dapat menggunakan aktivanya 

secara baik. Untuk perputaran piutang dalam 5 periode (2002-2005), 

perusahaan cenderung menurun yang menyebabkan investasi perusahaan 

dalam piutang meningkat. Walaupun membaik ditahun 2004, tetapi kembali 

menurun di tahun selanjutnya. 

  

2) Dalam pelaksanaan pengelolaan modal kerja PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) pada periode tahun 2002-2005 mengalami fluktuasi. 

Dimana untuk pengelolaan modal kerja pada PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) dapat dilihat dari perkembangan modal kerja perusahaan 

serta perputaran dari elemen-elemen modal kerja yaitu kas, piutang, dan 

persediaan. Dalam perkembangan elemen-elemen modal kerja perusahaan 

untuk tahun 2002-2005, perusahaan cenderung kurang baik dalam mengatur 

perputaran elemen-elemen modal kerjanya. 
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Sedangkan untuk perkembangan modal kerja bersih yang diperoleh dari 

selisih antara nilai aktiva lancar dengan hutang lancar untuk tahun 2002 

sampai tahun 2005, perusahaan cenderung membaik yang disebabkan 

peningkatan aktiva lancar dalam perusahaan dan penurunan hutang 

lancarnya. Besarnya aktiva lancar menunjukan perusahaan mampu 

mengatasi hutang jangka pendeknya 

 

3) Dari perhitungan laporan sumber dan penggunaan modal kerja pada 

PT.INTI (Persero) diketahui untuk periode tahun 2002-2003 terjadi 

penurunan modal kerja dan untuk periode tahun 2003-2005 mengalami 

penambahan modal kerja. Bertambahnya modal kerja terjadi apabila, modal 

kerja yang diperoleh (sumber modal kerja) dari perubahan pos-pos tidak 

lancar dan modal. Melebihi modal kerja yang digunakan (penggunaan modal 

kerja) untuk pos-pos tidak lancar dan modal, maka modal kerja berarti 

bertambah (meningkat) sebesar selisihnya. Bertambahnya modal kerja, 

dinilai baik bagi perusahaan. Karena ketersediaannya modal kerja dalam 

jumlah yang cukup, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara 

ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan.  
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5.2.  Saran 

Dari kesimpulan diatas penulis akan mencoba untuk memberikan saran-

saran yang dapat dilakukan untuk membantu PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) dalam meningkatkan kinejanya, dan bahkan mungkin dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan keuangan perusahaan. Berikut 

saran-saran penulis : 

• Untuk hasil perhitungan rasio aktivitas, perusahaan hendaknya 

mempertahankan perputaran total aktiva yang sudah baik dan 

memperbaiki perputaran piutang dan perputaran persediaan yang kurang 

baik. Karena untuk perputaran piutang dan persediaan yang kurang baik, 

menyebabkan dana yang tertanam dalam perputaran piutang dan 

persediaan terlalu lama. Dan itu merupakan salah satu bahan penetapan 

kebijakan pinjaman bagi pemberi kredit. 

•  Perusahaan perlu melakukan penanganan dan pengelolaan modal kerja 

dari periode ke periode lebih baik lagi, karena dengan adanya penanganan 

dan pengelolaan modal kerja yang baik akan sangat bermanfaat bagi 

perusahaan dalam menentukan sumber-sumber dan pengendalian 

penggunaan modal kerja untuk periode berikutnya di masa yang akan 

datang. 

• Perusahaan memiliki tambahan modal kerja, sebaiknya perusahaan mampu 

melakukan manajemen terhadap kelebihan modal kerja tersebut. Misalkan 

dengan mengembangkan produk dan melakukan promosi penjualan untuk 

meningkatkan penjualan. 

 

 


