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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Tujuan utama perusahaan melaksanakan analisis terhadap sumber dan 

penggunaan modal kerja adalah untuk mengevaluasi segala tindakan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Kegiatan analisis modal 

kerja dilaksanakan perusahaan tidak lain untuk dapat mengetahui dan 

memperkirakan kenaikan atau penurunan dalam modal kerja sehingga dengan 

demikian modal kerja yang ada pada perusahaan dapat digunakan lebih efektif 

untuk kelancaran operasi perusahaan sehari-hari. 

 Penyajian laporan keuangan perusahaan dilakukan setiap akhir tahun dan 

telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dimana dalam 

neraca telah diklasifikasikan akun-akun aktiva, hutang dan modal dengan 

demikian laporan keuangan tersebut telah layak untuk dijadikan dasar analisis.   

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan atas data dan informasi 

yang terkumpul dan dengan mengkaji ulang penulisan laporan ini pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis mencoba menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Penyajian laporan keuangan tentang sumber dan penggunaan modal kerja ini 

dilakukan dengan menggunakan metode kertas kerja atau disebut juga reversal 

methode. 

2. Sesuai dengan hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada             

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) maka diketahui bahwa modal 

kerja perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.116.702.072 yang 

disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya kenaikan penyusutan 

aktiva lancar, menurunnya aktiva pajak yang ditangguhkan, menurunnya 

kewajiban pasca kerja, menurunnya hak minoritas, menurunnya laba (rugi) 

tahun berjalan dan adanya cadangan umum. 
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3. Dalam memperoleh dan menggunakan modal kerja pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak banyak memperoleh hambatan 

hanya pada menurunnya laba bersih perusahaan yang disebabkan karena 

menurunnya angka penjualan. 

Walaupun PT. Industri Telekomunikasi Indonesia telah memiliki sistem 

pengelolaan keuangan dengan baik tetapi tidak menutup kemungkinan bilamana 

manusia yang melaksanakannya mengabaikan prosedur yang berlaku, tetapi akan 

mengundang terjadinya penyelewengan untuk itu setiap karyawan yang terlibat 

dalam sistem dan prosedur ini sebaiknya ditumbuhkan rasa memiliki yang pada 

akhirnya akan mendorong mereka untuk memiliki perasaan turut berpartisipasi, 

punya rasa tanggung jawab dan turut memelihara serta mengamankan keuangan 

perusahaan dengan baik. 

 

5.2 Saran 

Saran-saran yang dikemukakan penulis kepada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero), yaitu: 

1. Untuk meningkatkan laba perusahaan dalam rangka meningkatkan modal 

kerja sebaiknya lebih meningkatkan pemasarannya agar tercapai laba yang 

lebih optimal dengan cara lebih memperbaiki kualitas produksinya. 

2. PT. Industri Telekomunikasi Indonesia sebaiknya mempertahankan kinerja 

perusahaan dalam memperoleh dan menggunakan modal kerja agar tidak 

terjadi hambatan-hambatan dalam memperoleh dan menggunakan modal kerja 

sehingga dalam pengembalian modalnya tepat pada waktunya. 

3. Sehubungan dengan menurunnya laba bersih perusahaan yang mengakibatkan 

penggunaan modal kerja maka atasan sebaiknya lebih mengawasi 

karyawannya yang kurang disiplin dalam menjalankan pekerjaannya supaya 

tidak keluar sebelum waktu istirahat, sehingga dalam melakukan pekerjaannya 

lebih cepat selesai dan sebaiknya atasan membuat peraturan-peraturan yang 

mengatur karyawan supaya disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya.    


