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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan serta analisa pada bagian-bagian sebelumnya, 

maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh terutama yang dihubungkan dengan 

analisis sumber dan penggunaan dana yang diterapkan pada PT.Foresta Transtek. 

Berikut merupakan kesimpulan yang akan dikemukakan oleh penulis: 

1. Dalam penyusunan laporan keuangan, PT.Foresta Transtek telah 

menerapkan SAK-ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang 

dimulai pada tanggal 1 januari 2014. Laporan keuangan PT.Foresta 

Transtek sudah lengkap karena biasanya laporan keuangan yang lengkap 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan 

ekuitas, serta catatan atas laporan keuangannya. PT.Foresta Transtek 

merupakan perusahaan distributor alat-alat berat yang sudah dipercaya 

oleh beberapa perusahaan di luar negeri. Pengelolaan dana pada 

PT.Foresta Transtek sama seperti perusahaan pada umumnya yakni dana 

yang diperoleh dari beberapa sumber digunakan untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan. Secara singkat pengelolaan dana PT.Foresta 

Transtek adalah perusahaan membeli produk dari pabrik di beberapa 

negara yang sudah bekerja sama untuk kemudian dijual kembali di 

Indonesia dengan sistem penjualan yang lebih banyak menggunakan 

pola kredit. 

2. Dari analisis yang dilakukan terhadap PT.Foresta Transtek dapat 

diketahui aliran dana yang terjadi di dalam perusahaan yakni sumber 

dana perusahaan cenderung seimbang yaitu berasal dari hutang dan 

modal sendiri. Pada tahun 2013 sumber dana terbesar yang dimiliki oleh 
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perusahaan berasal dari modal sendiri sebesar Rp.34.482.958.661,- 

namun pada tahun 2014 terdapat pergeseran sumber modal maka sumber 

dana terbesar yang dimiliki oleh perusahaan menjadi berasal dari hutang 

lancar sebesar Rp.44.636.617.253,- yang semula berasal dari modal 

sendiri. Hal ini diindikasikan perusahaan masih membutuhkan sumber 

dana untuk kebutuhan investasi di tahun 2014 yang naik sebesar 30,16% 

dari tahun sebelumnya. Dan penggunaan dana terbesar dari tahun 2013 

hingga tahun 2014 lebih banyak diinvestasikan di aktiva lancar sebesar 

80% hingga 83% dari keseluruhan penggunaan dana selama dua tahun 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan PT.Foresta Transtek merupakan 

perusahaan distributor yang sistem penjualannya lebih banyak 

menggunakan pola kredit maka penggunaan dana terbesar terdapat pada 

piutang usaha pihak ketiga. 

3. Untuk menghitung sumber dan penggunaan dana PT.Foresta Transtek 

penulis menggunakan laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba 

rugi. Metode yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan ini 

menggunakan metode analisis horizontal (dinamis), yaitu metode 

analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan laporan 

keuangan untuk beberapa tahun (periode). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari analisis diatas, maka penulis mencoba memberikan 

masukan yang diharapkan dapat berguna bagi PT.Foresta Transtek sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat mengelola dana dengan bijak karena 

dengan adanya sumber dana yang tinggi perusahaan dapat memanfaatkan 

hal tersebut dengan memperluas investasi dan mengembangkan 

usahanya serta menjaga kestabilan kondisi keuangan perusahaan 

sangatlah penting agar perusahaan dapat terus berkembang. 
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2. Bagi calon investor 

Bagi calon investor yang ingin menginvestasikan sahamnya pada suatu 

perusahaan diharapkan lebih cermat dan teliti dengan melihat terlebih 

dahulu kondisi perusahaan yang akan dipilih tidak hanya dari kondisi 

keuangannya saja tetapi dapat dilihat dari kinerja perusahaan dalam 

meningkatkan dan mengembangkan usahanya. PT.Foresta Transtek 

merupakan salah satu perusahan yang bisa menjadi rekomendasi untuk 

para calon investor yang ingin berinvestasi karena bila dilihat dari aliran 

dana PT.Foresta Transtek merupakan perusahaan yang memiliki struktur 

modal yang cenderung seimbang serta penggunaan dana yang dilakukan 

secara optimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah terkait dengan 

tugas akhir ini agar lebih dikembangkan lagi metode penelitiannya dan 

lebih baik memilih perusahaan yang unggul dalam bidangnya dan 

dikenal oleh masyarakat agar berguna untuk pembaca dimasa yang akan 

datang. 

 


