
 77

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5. 1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada 

bab sebelumnya, dapat disimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengelolaan modal kerja perusahaan masih memerlukan perbaikan-

perbaikan antara lain sebagai berikut : 

1. Periode perputaran modal kerja perusahaan membutuhkan waktu 

sekitar 150 sampai 200 hari. Hal ini berarti modal kerja yang 

dimiliki perusahaan membutuhkan waktu di dalam kisaran tersebut 

sehingga mampu menghasilkan penjualan dan mendatangkan 

pendapatan bagi perusahaan. 

2. Sebagai bagian dari modal kerja, tingkat perputaran kas perusahaan 

memiliki nilai antara 20 sampai 70 kali. Meskipun sangat cepat, 

perusahaan harus memperhatikan dengan cermat apakah perusahaan 

kekurangan kas dalam siklus operasinya. 

3. Rata-rata periode penagihan piutang perusahaan adalah 100 sampai 

120 hari. Sedangkan berdasarkan kebijakan perusahaan seharusnya 

adalah 14 sampai 60 hari. Angka di atas menunjukan penyimpangan 

yang besar dibandingkan dengan yang telah ditetapkan. Selain itu, 

semakin banyaknya jumlah piutang usaha yang dimiliki perusahaan 

juga sebaiknya menjadi perhatian perusahaan, agar bisa mengurangi 

kemungkinan piutang tak tertagih yang bisa merugikan perusahaan. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan perputaran persediaan perusahaan, 

baik bahan baku, maupun barang jadi telah menunjukkan perbaikan 

pada setiap periode. Ini menggambarkan adanya usaha perusahaan 

untuk mengurangi jumlah persediaannya sehingga mampu 

mengurangi biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul. 
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5.1.2 Modal kerja bersih perusahaan mengalami peningkatan pada setiap 

periode, yaitu dari tahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan 

menjadi masing-masing sebesar Rp2.456.408.255,75 dan 

Rp2.790.493.934,23. Modal kerja yang positif (positive net working 

capital) menggambarkan jumlah harta lancar yang lebih besar daripada 

hutang lancar perusahaan. Modal kerja yang positif juga 

menggambarkan adanya harta lancar atau aset jangka pendek dalam 

perusahaan yang dibiayai dengan hutang jangka panjang. Meskipun 

dengan cara ini likuiditas perusahaan akan terjamin, perusahaan tetap 

harus memperhatikan adanya kemungkinan dana tersebut agar dapat 

digunakan ke dalam investasi lain yang bisa menguntungkan 

perusahaan. Berdasarkan tabel 4. 20 di atas, terlihat adanya peningkatan 

jumlah hutang lancar  pada setiap periode, dan peningkatan tersebut 

diikuti oleh peningkatan harta lancar secara proporsional. Hal ini 

menunjukkan tidak adanya sebagian hutang lancar yang digunakan 

untuk membiayai harta atau aktiva tetap perusahaan.   

 

5.1.3 Perhitungan tingkat likuiditas perusahaan yang terdiri dari rasio lancar 

dan rasio cepat memiliki nilai, yaitu: 

Rasio lancar perusahaan pada tahun 2003 sebesar 671,12%. Namun 

pada tahun-tahun berikutnya rasio lancar ini terus menurun sampai 

angka 273,29% pada tahun 2005. Hal ini terjadi seiring dengan 

meningkatnya jumlah hutang lancar perusahaan, yang mengakibatkan 

semakin berkurangnya likuiditas perusahaan. Angka rasio lancar pada 

tahun 2004 menunjukkan angka 517,29%. 

Rasio cepat yang dimiliki perusahaan memiliki pola yang sama 

dengan rasio lancarnya. Pada tahun 2003, rasio cepat perusahaan adalah 

543,84% dan terus menurun sampai angka 219,13% pada tahun 2005. 

Perhitungan tingkat profitabilitas perusahaan memberikan angka-

angka sebagai berikut: 
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Margin laba kotor perusahaan adalah 3,67% pada tahun 2003. Pada 

tahun 2004 dan 2005 margin laba kotor perusahaan mengalami 

peningkatan menjadi masing-masing sebesar 4,85% dan 9,58%. 

Margin laba operasi perusahaan adalah -1.14% pada tahun 2003. Pada 

tahun 2004 menurun menjadi -2,39%. Kemudian mengalami kenaikan 

lagi menjadi 5,90%. 

Demikian juga return on investment perusahaan, mengalami 

fluktuasi pada setiap periode, yaitu dari -2,04% pada tahun 2003 

menjadi -3,88% pada tahun 2004, dan 7,06% pada tahun 2005.  

Jadi, pengelolaan modal kerja perusahaan berpengaruh terhadap 

likuiditas perusahaan. Misalnya ketika jumlah modal kerja bersih 

menurun, artinya perusahaan menambah jumlah hutang lancarnya atau 

mengurangi jumlah harta lancarnya. Hal ini berarti perusahaan bisa 

menggunakan dana jangka panjangnya untuk investasi yang lain, namun 

tindakan ini juga menyebabkan menurunnya tingkat likuiditas 

perusahaan. 

 

5. 2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, telah ditarik beberapa 

simpulan seperti yang telah diuraikan di atas sehubungan dengan pengelolaan 

modal kerja, tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Berikutnya penulis 

akan memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan topik yang telah 

dibahas dan diharapkan bisa memberikan masukan untuk memperbaiki kinerja 

perusahaan. Saran-saran itu adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengatasi masalah modal kerja, saran yang dapat diberikan 

adalah: 

1) Jumlah kas yang terlalu kecil bisa menyebabkan kesulitan bagi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, jadi perusahaan 

sebaiknya berusaha menambah jumlah kasnya agar perusahaan 

tidak mengalami kesulitan likuiditas. Selain itu, kas yang terlalu 

kecil ini dapat juga dipengaruhi oleh buruknya rata-rata periode 
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tagih perusahaan. Jadi perusahaan juga harus memperhatikan 

pengelolaan piutang dagangnya, karena mempengaruhi kas 

perusahaan. 

2) Rata-rata periode penagihan yang jauh lebih lama dibandingkan 

kebijakan perusahaan harus segera diatasi perusahaan. Misalnya 

dengan memberikan diskon bagi konsumen yang membayar lebih 

awal. Selain itu, untuk mencegah dari awal, sebaiknya perusahaan 

meninjau kembali konsumen-konsumen yang melakukan 

pembelian secara kredit. Perusahaan sebaiknya memilih dengan 

hati-hati konsumen yang membeli secara kredit kepadanya. Hal ini 

untuk mencegah jumlah piutang yang menumpuk dan memiliki 

kemungkinan tidak tertagih. 

3) Dalam usahanya untuk mengurangi jumlah persediaan, perusahaan 

bisa menggunakan just-in-time. Cara ini memungkinkan 

perusahaan untuk memiliki persediaan nol, sehingga biaya-biaya 

seperti kehilangan, kerusakan, dan usang menjadi lebih kecil. Di 

samping itu, perusahaan juga harus menjaga hubungan baik 

dengan supplier, agar tidak terjadi stock-out cost yang bisa 

merugikan perusahaan. 

 

2. Untuk mengatasi masalah likuiditas dan profitabilitas perusahaan, 

yang dapat dilakukan adalah: 

1) Tingkat likuiditas perusahaan yang terus menurun dapat diatasi 

dengan tidak memiliki terlalu banyak persediaan, terutama 

persediaan yang memiliki daya jual yang rendah. Selain itu, 

perbaikan metode penagihan dan sistem manajemen melalui 

peningkatan kualitas karyawan juga akan mengurangi kesulitan 

likuiditas perusahaan. 

Menurunnya rasio lancar dan rasio cepat perusahaan pada tiap 

periode, disebabkan adanya sebagian hutang lancar atau hutang 

jangka pendek yang digunakan perusahaan untuk membiayai 

aktiva tetapnya. Hal ini dapat diatasi dengan mengubah hutang 
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bank perusahaan yang bersifat jangka pendek menjadi hutang 

bank jangka panjang. 

2) Tingkat profitabilitas yang terus menurun juga bisa menimbulkan 

masalah bagi perusahaan. Perusahaan bisa berusaha melakukan 

efisiensi biaya melalui pemilihan bahan baku yang bermutu untuk 

mengurangi produk cacat yang bisa menyebabkan penambahan 

biaya bagi perusahaan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah 

efisiensi biaya operasional dan peningkatan kualitas karyawan 

melalui program-program pelatihan. 

 

  


