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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai masalah pada bab 

sebelumnya, maka pada Bab V ini penulis menarik beberapa kesimpulan dan 

saran yang mungkin berguna bagi kemajuan PT Darussalam Alam Sejahtera 

Palembang. Kesimpulan dan saran yang penulis sajikan sebagai berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Adanya kekurangan modal kerja pada PT Darussalam Alam Sejahtera 

Palembang untuk tahun 2013-2014 sebesar Rp 419.316.503,- dan 

untuk tahun 2014-2015 sebesar Rp 121.819.021,-. Kekurangan modal 

kerja ini menunjukkan kurang baiknya pengelolaan modal kerja 

perusahaan, hal ini akan menghambat kelancaran kegiatan operasional 

perusahaan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan modal kerja 

perusahaan. 

2. Adanya penurunan Perputaran Kas dari tahun 2013-2014 sebanyak 

26,85 kali menjadi 17,75 kali di tahun 2014-2015, dan melambatnya 

perputaran tiap unsur modal kerja perputaran kas dari 12 hari di tahun 

2013-2014 menjadi 20 hari di tahun 2014-2015. Hal ini menyebabkan 

perputaran kas yang ada di perusahaan menjadi lambat sehingga 

perusahaan tidak bisa beroperasi secara maksimal. 

3. Adanya penurunan waktu perputaran Modal Kerja di tahun 2014-2015 

menjadi 49 hari, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2013-

2014 hanya sebanyak 36 hari yang berarti perputaran Modal Kerja 

perusahaan semakin melambat. Hal ini bisa memicu terjadinya 

kekurangan modal kerja di tahun berikutnya sehingga apabila terus 

mengalami kekurangan modal kerja maka perusahaan tersebut tidak 

bisa beroperasi secara maksimal. 
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5.2 Saran  

1. Sebaiknya perusahaan meninjau kembali pengalokasian modal kerjanya 

karena perusahaan mengalami penurunan modal kerja dari tahun ke 

tahun. Baik itu dari pengelolaan sumber-sumber modal kerja ataupun 

penggunaan modal kerja. Sumber modal kerja sebaiknya diperoleh 

secara tepat sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sumber modal kerja 

yang telah diperoleh digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

kegiatan utama perusahaan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba seoptimal 

mungkin. 

2. Sebaiknya PT Darussalam Alam Sejahtera Palembang meningkatkan 

aktiva lancar perusahaan seperti menaikkan kas dan setara kas, 

penjualan, atau persediaan barang dagang atau mengurangi utang lancar 

perusahaan. 

3. Sebaiknya perusahaan mengurangi kebutuhan modal kerja, misalnya 

meningkatkan perputaran modal kerja atau meningkatkan modal kerja 

yang tersedia di perusahaan dengan cara menaikkan jumlah penjualan 

dan laba sehingga aktiva lancar perusahaan bertambah atau dengan 

mengurangi aktiva lancar perusahaan. 


