
 

BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.   Kesimpulan 

       Dari hasil penelitian dan pembahasan masalah mengenai masalah likuiditas 

perusahaan yang terdapat pada Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

       Dilihat dari Current ratio, Quick ratio, Cash ratio, Rasio perputaran kas dan  

Inventory to net working capital. Angka rasio likuiditas yang terdapat pada PT PLN 

(persero) Distribusi Jabar dan Banten jika di lihat dari trend analisis angka rasio 

likuiditas PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten mengalami kenaikkan dari 

tahun sebelumnya tetapi kenyataannya kinerja manajemen PT PLN (persero) 

Distribusi Jabar dan Banten masih jelek terlihat dari ketidakmampuan PT PLN 

(persero) Distribusi Jabar dan Banten membayar hutang-hutangnya baik hutang 

jangka pendek maupun hutang jangka panjang dimana hutang lebih besar dari aktiva 

yang dimiliki PT PLN (persero) Distribusi Jabar dan Banten tetapi PT PLN (persero) 

Distribusi Jabar dan Banten memiliki kemampuan dan niat baik untuk memperbaiki 

atau mengurangi hutang jangka pendeknya. Dapat disimpulkan bahwa PT PLN 

(persero) Distribusi Jabar dan Banten kinerjanya masih jelek terlihat dari 

ketidakmampuan PT PLN (persero) Distribusi Jabar dan Banten dalam membayar 

hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo.  

Untuk mendukung kesimpulan diatas maka penulis kemukakan uraian sebagai 

berikut : 

1. Current ratio tahun 2008 terjadi kenaikkan sebesar 22 % yaitu dari 129 %   

meningkat menjadi 151 % bila dibandingkan tahun 2007.  

2. Quick ratio tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 18 % yaitu dari 73 % menurun 

menjadi 55 % bila dibandingkan tahun 2007.  



 

3. Cash ratio tahun 2008 terjadi kenaikkan sebesar 7 % yaitu dari 42 % meningkat 

menjadi 49 % bila dibandingkan tahun 2007.  

4. Rasio perputaran kas tahun 2008 terjadi kenaikkan sebesar 2,2 % yaitu dari 117,3 

% meningkat menjadi 119,5 % bila dibandingkan tahun 2007.  

5. Inventory to net working capital terjadi kenaikkan sebesar 0,3 % yaitu dari 84 % 

meningkat menjadi 84,3 % bila dibandingkan tahun 2007.  

 

 

5.2.  Saran 

  Berdasarkan hasil kerja praktik dan hasil pembahasan yang penulis lakukan, 

maka penulis mencoba memberikan saran dan diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukkan bagi pihak perusahaan yaitu : 

 Sebaiknya PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten dalam pengembalian 

hutang yang dimiliki baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang 

dilakukan sebelum jatuh tempo sehingga apabila PT PLN (persero) Distribusi 

Jabar dan Banten ingin memperoleh pinjaman kembali dari pihak kreditur baik 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun pihak ketiga akan mudah 

diperoleh kembali pinjaman karena adanya rasa kepercayaan dan rasa aman dari 

para kreditur untuk memberikan pinjaman kembali kepada PT PLN (persero) 

Distribusi Jabar dan Banten dan sebaiknya juga PT PLN (persero) Distribusi 

Jabar dan Banten dengan kas yang relatif sedikit dan kenaikkan modal kerja yang 

dimiliki digunakan lebih efisien dan efektif agar kas dan setara kas dapat 

menutupi hutang lancarnya.  

 Dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya manajemen PLN membuat atau 

mencantumkan catatan atas laporan keuangan secara jelas dan terperinci untuk 

tahun-tahun selanjutnya yang sesuai dengan PSAK dan melakukan audit terhadap 

laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor internal untuk menilai kelayakan 

informasi laporan keuangan PLN. 

 


