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BAB  V 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Dari hasil analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, berikut adalah 

simpulan  analisis kinerja selama  kurun  waktu  2002-2003 : 

1.  Modal  kerja PT.Pos Indonesia selama periode tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp 38.560.593.057 yang disebabkan oleh bertambahnya kewajiban lancar 

perusahaan. Walaupun pada beberapa  pos aktiva  lancar  ada  yang  mengalami  

kenaikan,  namun  jumlahnya  tidak   cukup untuk  menutupi kewajiban 

lancarnya. Pada tahun 2003 PT Pos Indonesia menderita kerugian sebesar                   

Rp 20.382.693.810. Hal  ini juga  sangat  mempengaruhi  penurunan  modal kerja 

perusahaan. PT Pos Indonesia banyak menggunakan modal kerjanya untuk 

pembelian aktiva lain-lain yang jumlahnya cukup besar dan pembayaran pajak 

tangguhan. Ini menunjukkan  adanya  penggunaan modal  kerja  yang kurang  

efektif  dan efisien. Sedangkan sumber modal kerja perusahaan sebagian besar 

berasal dari hutang kredit bank dan laba ditahan. Ini menyebabkan perusahaan 

harus membayar kewajiban-kewajibannya  sehingga pendapatan yang diterima 

kurang mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

 

2.  Kinerja  PT Pos Indonesia selama kurun waktu 2002-2003 dapat diketahui melalui 

hasil perhitungan rasio. Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas, selama tahun 

2003 PT Pos Indonesia mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban lancarnya tidak sebaik tahun 

2002. Ini disebabkan  karena pengelolaan  sumber dan  penggunaan  modal  kerja  

yang   kurang  efektif  dan  efisien  dimana  hal ini sangat mempengaruhi tingkat 

kinerja yang dilakukan perusahaan selama periode tersebut. 

 Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas, kinerja PT Pos Indonesia  cukup baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya tingkat rasio yang menunjukkan perubahan 
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pada tingkat yang lebih baik. Walaupun perubahan yang dialami tersebut tidak 

cukup besar tetapi jika peningkatan tersebut berlangsung secara terus menerus hal 

ini dapat mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan. 

 Berdasarkan perhitungan rasio profitabilitas, kinerja PT Pos Indonesia tidak 

cukup baik atau buruk. Hal ini ditunjukkan pada tingkat rasio-rasio profitabilitas 

yang mengalami penurunan sampai pada tingkat yang negatif. Ini disebabkan 

kerugian yang di derita perusahaan pada tahun 2003. 

 Secara keseluruhan dari hasil perhitungan rasio, kinerja PT Pos Indonesia kurang 

baik. Peningkatan kinerja hanya terjadi pada sebagian kecil rasio yang kurang 

signifikan. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aktiva dan manajemen aset 

yang kurang efektif dan efisien. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang dicapai perusahaan  selama tahun 2002-2003, sebaiknya  

perusahaan melakukan beberapa usaha perbaikan untuk meningkatkan tingkat 

likuiditas, tingkat aktivitas dan tingkat profitabilitas perusahaan yang sekaligus 

meningkatkan kinerja perusahaan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan perusahaan 

diantaranya adalah melakukan efisiensi penggunaan modal kerja dengan mengurangi 

pembelian aktiva dan meningkatkan laba perusahaan dengan memaksimalkan 

pemanfaatan aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan juga harus memaksimalkan kegiatan operasinya sehingga 

pendapatan dan laba bersih perusahaan dapat mengalami peningkatan dan tidak 

menderita kerugian. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi hutang-

hutangnya dan dapat membiayai kegiatan operasional perusahaan dengan 

menggunakan modalnya sendiri 

   


