
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
5.1       SIMPULAN 

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian-bagian sebelumnya 

maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh, terutama yang dihubungkan dengan 

analisis sumber dan penggunaan modal kerja yang diterapkan di PT PLN 

(Persero) P3B JB Region Jawa Barat. Adapun kesimpulan yang akan 

dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja, 

PLN menggunakan laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dari 

laporan keuangan tersebut yang menjadi sumber modal kerja adalah hasil 

operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, penjualan 

aktiva tetap dan penjualan saham atau obligasi. Sedangkan yang termasuk 

penggunaan modal kerja adalah pembayaran biaya atau ongkos-ongkos 

operasi perusahaan, kerugian karena adanya penjualan surat-surat berharga, 

adanya pembentukan dana atau pemisahaan aktiva lancar untuk tujuan tertentu 

dalam jangka panjang, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap yang 

dapat mengakibatkan aktiva lancar berkurang dan adanya pengambilan uang 

atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. 

2. Berdasarkan hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada  PT PLN 

(Persero) maka diketahui bahwa modal kerja perusahaan mengalami kenaikan 
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sebesar Rp2.096.786.395, yang berasal dari selisih MK 2006 dengan MK 

2005.  

 Sumber modal kerja sebesar Rp503.573.368.059 diperoleh yang terbesar 

yaitu untuk kenaikan penyusutan aktiva tetap sebesar Rp224.920.347.185 

atau sebesar 45% berikutnya adalah kenaikan akun antara satuan 

administrasi sebesar Rp203.506.395.362 atau sebesar 40%, penurunan 

PDP material sebesar Rp51.397.441.642 atau sebesar 10%, penurunan 

aktiva tidak beroperasi sebesar Rp13.834.447.557 atau sebesar 3%, 

kenaikan atas saldo laba sebesar Rp6.523.480339 atau sebesar 1.29%, 

penurunan biaya yang ditangguhkan sebesar Rp3.295.575.974 atau sebesar 

0.60%, dan penurunan biaya dibayar dimuka pihak istimewa sebesar 

Rp95.680.000 atau sebesar 0.02%.  

 Sedangkan penggunaan modal kerja yang dilakukan oleh PT PLN 

(Persero) sebesar Rp501.476.581.664, digunakan terbesar untuk kenaikan 

aktiva tetap sebesar Rp492.472.937.719 atau sebesar 98%, berikutnya 

adalah penurunan PDP jasa borong sebesar Rp6.523.480.339 atau sebesar 

1.30%, kenaikan biaya dibayar dimuka sebesar Rp2.284.833.435 atau 

sebesar 0.46% dan penurunan piutang lain-lain sebesar Rp195.330.171 

atau sebesar 0.04%  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, 

maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan berguna bagi   
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PT PLN (Persero) untuk lebih meninjau kembali akan modal kerja yang terdapat 

dalam perusahaan. 

Saran-saran tersebut antara lain :  

1. Sebaiknya PT PLN (Persero) mempertahankan kinerja para karyawannya yang 

sudah bisa mengatur penggunaan dan sumber modal yang ada, mengingat 

tidak menutup kemungkinan bilamana manusia yang menjalankannya 

mengabaikan prosedur yang berlaku, yang dapat mengakibatkan 

penyelewengan dalam penggunaan modal kerja. 

2. Dengan modal kerja yang meningkat PT PLN (Persero) sebaiknya 

menggunakan modal kerja tersebut secara efisien dan efektif, sehingga pada 

tahun berikutnya perusahaan bisa meningkatkan modal kerjanya kembali 

karena dana yang tidak terduga akan bertambah kembali mengingat material, 

dan biaya penyusutan yang mungkin akan meningkat kembali pada tahun yang 

akan datang. 
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