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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan uraian analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran 

sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada laporan keuangan PT. 

Pulau Hijau Muda Palembang mengenai sumber dan penggunaan modal 

kerjanya, pada tahun 2013 perusahaan mengalami kenaikan modal kerja 

sebesar Rp 366.992.612. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan 

pada akun kas, piutang usaha, hutang dagang dan hutang pajak. Pada 

tahun 2014 perusahaan mengalami kenaikan modal kerja sebesar           

Rp 209.221.685. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada 

akun kas, bank, hutang dagang dan hutang pajak, yang disebabkan 

adanya laba ditahan. 

2. Berdasarkan analisis kebutuhan modal kerja yang telah dilakukan oleh 

penulis pada PT. Pulau Hijau Muda Palembang, pada tahun 2013 

perusahaan mengalami kekurangan modal kerja sebesar Rp 

1.851.907.141 atau 31,56% dari kebutuhan modal kerjanya. Pada tahun 

2014 perusahaan kembali mengalami kekurangan modal kerja sebesar Rp 

95.577.862 atau 2,21% dari kebutuhan modal kerjanya. Kekurangan 

modal kerja yang dialami perusahaan dapat menghambat kegiatan 

operasional perusahaan. 

3. Berdasarkan faktor penyebab penurunan penjualan perusahaan 

disebabkan oleh beberapa faktor eksternal antara lain, penurunan daya 

beli customer, perubahan strategi pengadaan dari customer dengan 

melakukan importasi langsung tanpa melalui perusahaan tersebut, 

kebijakan perusahaan untuk mengurangi penjualan karena kurs Rupiah 
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yang menurun terhadap Dollar US, dan persaingan yang semakin ketat 

dengan kompetitor baru. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis akan 

memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya meninjau kembali pengalokasian modal kerjanya, 

kekurangan modal kerja yang dialami perusahaan dapat menghambat 

perusahaan memperoleh laba. Untuk itu cara yang tepat untuk 

perusahaan yaitu dengan meningkatkan penjualan perusahaan, dan 

dengan memberikan promosi-promosi untuk pelanggan. 

2. Berdasarkan faktor eksternal penyebab penurunan penjualan yang 

dialami perusahaan, beberapa cara untuk mengantisipasi penurunan 

penjualan tersebut antara lain barang yang masih bisa dibeli di dalam 

negeri sebaiknya dibeli di dalam negeri, perusahaan dapat menjalin 

hubungan baik melalui kerja sama dengan perusahaan lokal yang 

memproduksi barang yang sama dengan barang yang diimpor dari luar 

negeri, perusahaan dapat mengajukan permintaan potongan harga barang 

dari importir luar negeri dan pada saat kurs dollar sedang mengalami 

penurunan, perusahaan diusahakan untuk membeli barang yang 

diperlukan sesuai kemampuan perusahaan, namun pembelian tersebut 

jangan dilakukan secara berlebihan agar tidak terjadi penumpukan 

persediaan. 

 

 


