
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

kesimpulan yang dapat penulis paparkan dari penelitian terhadap PT.Pindad 

(Persero) pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut: 

1. Arus kas PT. Pindad (Persero) selama tahun 2003 sampai 2007 dalam keadaan 

naik turun dari tahun ke tahun. Adapun perusahaan selalu memiliki arus kas 

yang defisit dari aktivitas operasinya setiap tahunnya kecuali pada tahun 2004.  

Hal ini disebabkan pengeluaran pada aktivitas operasi perusahaan lebih besar 

dari pada penerimaannya tetapi dalam hal ini tidak berpengaruh pada arus kas 

sebab arus kas perusahaan masih tetap positif ini terlihat dari kas dan setara 

kas akhir periode yang selalu positif dari tahun 2003 sampai 2007 masing-

masing sebesar 3,65%, 46,80%, 29,31%, 13,46%, 6,78%. Arus kas yang selalu 

positif ini disebabkan oleh aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yang 

ada di perusahaan sehingga aktivitas operasi yang defisit dapat tertutupi.  

2. Tingkat Likuiditas 

Pada tingkat likuiditas yang terdiri dari 4 rasio likuiditas diantaranya current 

rasio, cash ratio, quick ratio dan working capital to total asset selama tahun 

2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami naik turun dari tahun ke tahun.  

Berikut ini penjelasan dari masing-masing rasio likuiditas yaitu: 

a. Current ratio rata-rata perusahaan setiap tahunnya sebesar 204,62% ini 

artinya perusahaan memiliki current ratio yang baik karena memiliki 

current ratio di atas 100% untuk menjamin utang lancar perusahaan yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

b. Cash ratio rata-rata perusahaan setiap tahunnya sebesar 32,23%. Artinya  

perusahaan mempunyai cash ratio yang kurang baik karena memiliki cash 

ratio rata-rata di bawah 100% untuk menjamin utang perusahaan yang 

harus segera dipenuhi dengan kas dan efek yang segera dapat diuangkan. 



 
 

c. Quick ratio rata-rata perusahaan setiap tahunnya sebesar 111,81%. Artinya 

perusahaan mempunyai quick ratio yang baik karena memiliki quick ratio 

rata-rata di atas 100%  untuk menjamin utang lancar perusahaan yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid. 

d. Working capital to total asset ratio rata-rata perusahaan setiap tahunnya 

sebesar 37,48%. Artinya likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja 

(neto) perusahaan rata-rata setiap tahunnya sebesar 37,48%. 

Pengaruh ratio-ratio diatas terhadap aktivitas perusahaan sangat berpengaruh 

dalam menjamin utang atau kewajiban perusahaan yang harus segera dibayar 

oleh perusahaan pada saat jatuh tempo. 

3. Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa hanya cash ratio yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap arus kas. Hal ini dapat kita lihat dari 

tabel analisis koefisien korelasi diperoleh nilai koefisien determinasi  sebesar 

94,70%. Artinya bahwa arus kas berpengaruh dalam meningkatkan tingkat 

likuiditas dari segi Cash Ratio sebesar 94,70% sedangkan sisanya sebesar 

5,30% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar tingkat likuiditas dari segi 

Cash Ratio yang tidak diteliti. Sedangkan current ratio, quick ratio dan 

working capital to total asset ratio masing-masing hanya sebesar 49,30%, 

33,80%, dan 14,10% ini jelas menunjukkan bahwa faktor-faktor lain diluar 

tingkat likuiditas yang lebih signifikan. Hal ini juga dapat kita lihat dari nilai 

thitung yang lebih kecil dari ttabel. 

 



 
 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya perusahaan mengurangi pengeluaran seefisien mungkin terutama 

pada biaya untuk operasi. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya 

kekurangan kas pada saat adanya kewajiban jatuh tempo dan pembayaran yang 

harus segera dibaya 

2. Perusahaan sebaiknya menagih piutangnya dengan mengeluarkan kebijakan 

piutang yang dapat mendukung supaya piutang tersebut segera dibayar oleh 

rekan usahanya, sehingga kas perusahaan dapat bertambah dan perusahaan 

tidak akan kekurangan kas pada saat adanya kewajiban jatuh tempo. 

3. Jika dilihat dari laporan laba/rugi sebaiknya perusahaan mengurangi beban 

usaha perusahaan yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan 

umum karena jumlahnya cukup tinggi supaya perusahaan dapat menambah 

laba bersihnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


