
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  kesimpulan  yang 

dapat  penulis  paparkan dari  penelitian  terhadap 16 industri  garmen dan tekstil 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2003 sampai dengan 2006 

adalah sebagai berikut.

1. Arus kas industri garmen dan tekstil selama tahun 2003 sampai dengan tahun 

2006 sebagian besar dalam keadaan tidak stabil dari tahun ke tahun. Adapun 

perusahaan  yang  memiliki  arus  kas  terbaik  adalah  PT  Pan  Brothers  Tbk 

dibandingkan 15 perusahaan lainnya. Hal ini terlihat dari saldo akhir kas dan 

setara kas yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 

2004 mengalami penurunan tetapi juga dialami oleh perusahaan lainnya.

2. Tingkat Likuiditas

Pada tingkat likuiditas yang terdiri dari 4 rasio likuiditas diantaranya current  

ratio, cash ratio, quick ratio, dan working capital to total assets ratio selama 

tahun  2003  sampai  dengan  tahun  2006  secara  keseluruhan  mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Adapun dari 16 industri garmen dan tekstil 

hanya 4 perusahaan yang mencapai tingkat likuid yaitu PT Roda Vivatex Tbk, 

PT Ricky Putra Globalindo, PT Ever Shine Tex Tbk, dan PT Pan Brothers 

Tbk walaupun secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Hal ini dikarenakan meningkatnya hutang lancar yang lebih tinggi yang tidak 

disertai  dengan  meningkatnya  aktiva  lancar  perusahaan.  Berikut  ini 

perusahaan yang mempunyai:

a. Current ratio terbaik adalah PT Ever Shine Tex Tbk. Hal ini disebabkan 

dari tahun 2003 sampai 2005 perusahaan berada pada tingkat memuaskan 

yaitu masing-masing sebesar 282,77%, 272,22% dan 239,24%. walaupun 

kemampuan  melunasi  hutang  lancar  masih  sedikit  di  bawah  rata-rata 

industri.



b. Cash  ratio terbaik  adalah  PT  Indo-Rama  Synthetics  Tbk.  Hal  ini 

disebabkan  cash ratio perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun  meskipun  pada  tahun  2006  cash  ratio  perusahaan  mengalami 

penurunan tetapi juga dialami oleh perusahaan lainnya. Pada tahun 2004 

meningkat sebesar 3,10% dan 2005 sebesar 20,34%.

c. Quick ratio terbaik adalah PT Pan Brothers Tbk. Hal ini disebabkan dari 

tahun 2003 dan 2004 perusahaan berada pada tingkat aman yaitu 100% 

meskipun pada tahun 2005 dan 2006 quick ratio  perusahaan berada di 

bawah tingkat aman tetapi juga dialami oleh perusahaan lainnya.

d. Working capital to total assets ratio terbaik adalah PT Ever Shine Tex Tbk 

Hal  ini disebabkan  cash ratio perusahaan mengalami  peningkatan dari 

tahun  ke  tahun  meskipun  pada  tahun  2006  cash  ratio perusahaan 

mengalami penurunan tetapi juga dialami oleh perusahaan lainnya. Pada 

tahun 2004 meningkat sebesar 8,03% dan 2005 sebesar 3,67%. 

3. Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa arus kas tidak memiliki 

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat  likuiditas  perusahaaan.  Hal  ini 

dikarenakan ada beberapa perusahaan yang tidak mempunyai efek sehingga 

perusahaan kekurangan dalam alat-alat likuid  yang dapat segera diuangkan, 

peningkatan  piutang  dari  tahun  ke  tahun  mengakibatkan  penambahan  kas 

masuk  perusahaan  berkurang  serta  adanya  kemungkinan  bahwa  piutang-

piutang  tersebut  tak  tertagih  sehingga  dapat  menyebabkan  perusahaan 

kekurangan kas pada saat adanya kewajiban jatuh tempo. Dan peningkatan 

persediaan dari tahun ke tahun menyebabkan bertambahnya pengeluaran kas 

perusahaan. Sedangkan persediaan adalah elemen aktiva lancar yang tingkat 

likuiditasnya rendah sebab untuk menjadi uang tunai (kas) memerlukan dua 

langkah yaitu menjadi piutang terlebih dahulu sebelum menjadi kas, sehingga 

bisa menyebabkan perusahaan kekurangan dalam alat-alat likuid yang dapat 

segera diuangkan untuk membayar  kewajiban perusahaan yang segera jatuh 

tempo.



5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk dipertimbangkan sebagai 

masukan bagi ketiga perusahaan industri garmen dan tekstil yang telah dianalisis 

adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya menekan pengeluaran kas seefisien mungkin terutama 

pada biaya untuk karyawan atau operasi. Hal ini dimaksud untuk menghindari 

adanya  kekurangan  kas  pada  saat  adanya  kewajiban  jatuh  tempo  dan 

pembayaran yang harus segera dibayar.

2. Sebaiknya  perusahaan-perusahaan  industri  garmen  dan  tekstil  mengurangi 

jumlah aktiva tetap yang jumlahnya sangat tinggi sehingga akan menambah 

kas masuk dan secara tidak langsung akan mengurangi kewajiban perusahaan.

3. Perusahaan sebaiknya menagih  piutangnya  dengan mengeluarkan kebijakan 

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.


