
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada bab IV, maka pada bab V 

ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran yang mungkin dapat 

berguna bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dimasa yang akan 

datang. Kesimpulan dan saran akan diuraikan sebagai berikut : 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1 Berdasarkan analisis sumber dan penggunaan modal kerja dapat dilihat 

bahwa tahun 2012 dan 2013 perusahaan mengalami penurunan modal 

kerja sebesar Rp 191.940.400. Pada tahun 2013 dan 2014 perusahaan 

mengalami penurunan modal kerja sebesar Rp 3.612.962.818. 

5.1.2 Berdasarkan analisis kebutuhan modal kerja dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2012 perusahaan mengalami kelebihan modal kerja sebesar 

Rp1.704.625.489. Pada tahun 2013 perusahaan mengalami kekurangan 

modal kerja  sebesar Rp 1.126.932.138. Pada tahun 2014 perusahaan 

mengalami kekurangan modal kerja sebesar Rp 10.508.638.460. 

5.1.3 Berdasarkan analisis rasio keuangan dapat dilihat bahwa : 

a. Rasio likuiditas perusahaan selama tiga tahun berturut-turut mengalami 

penurunan. Current ratio PT Sri Metriko Utamawidjaja pada tahun 

2012 telah memenuhi standard tetapi pada tahun 2013 dan 2014 masih 

kurang baik karena belum memenuhi standard umum yang digunakan 

yaitu 200%. 

b. Rasio aktivitas perusahaan setiap tahunnya belum baik, karena pada 

average collection period belum memenuhi standard ra hari.ta-rata 

pengumpulan piutang yaitu dibawah 60 hari. 

c. Rasio profitabilitas perusahaan belum sesuai dengan standard rasio 

profitabilitas atau perusahaan belum mendapatkan laba yang maksimal. 

Hal ini dilihar dari hasil perhitungan pada gross margin ratio, operating 

margin ratio, operating ratio dan net margin ratio masih dibawah 

standard. Tetapi pada perhitungan net rate of ROI pada tahun 2012 dan 

2013 sudah memenuhi standard rasio profitabilitas.    
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5.2. Saran 

5.2.1 Supaya tidak terjadi penurunan modal kerja, maka perusahaan harus 

membuat perencanaan yang baik agar tidak terjadinya kelebihan dan 

kekurangan modal kerja. 

5.2.2 Perusahaan masih mengalami kelebihan dan kekurangan modal kerja, 

maka perusahaan harus merencanakan kebutuhan modal kerja sesuai 

dengan standar yang diterapkan.  

5.2.3 Perusahaan belum mendapat laba yang sesuai dengan profitabilitas, maka 

sebaiknya perusahaan membuat suatu perencanaan dengan membuat 

anggaran biaya operasi perusahaan yang dapat diusahakan menekan biaya-

biaya operasi seminimal mungkin dan menekan harga pokok usaha. 


