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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada Bab IV, maka penulis 

memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin akan bermanfaat. 

Adapun kesimpulan dan saran yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan 

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari analisa 

sebelumnya : 

1. Pada analisa sumber dan penggunaan modal kerja dari tahun 2011-2012 

CV Bintang Prestasi Global Technology Palembang mengalami 

kekurangan modal kerja karena belum efektifnya pengelolaan modal 

kerja. Hal ini terlihat dari analisis kebutuhan modal kerja yang 

dibutuhkan perusahaan lebih besar daripada modal kerja yang tersedia. 

Sedangkan analisa sumber dan penggunaan modal kerja pada tahun 

2012-2013 perusahaan mengalami kenaikan modal kerja karena jumlah 

kenaikan modal kerja lebih besar dibandingkan penurunan modal kerja. 

Hal ini terlihat dari analisis kebutuhan modal kerja yang tersedia lebih 

besar daripada modal kerja yang dibutuhkan perusahaan.  

2. Berdasarkan hasil analisa rasio profitabilitas tahun 2011-2012, maka 

dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang optimal. Hal ini disebabkan karena 

tingginya tingkat operating ratio perusahaan dalam hal biaya-biaya 

perusahaan yang terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan dan kas 

yang ada di perusahaan. Analisa rasio profitabilitas pada tahun 2012-

2013, perusahaan mampu menghasilkan laba secara optimal. Hal ini 

disebabkan karena tingkat operating ratio perusahaan dalam hal biaya-

biaya yang terlalu besar dapat diatasi dengan pendapatan dan kas yang 

ada di perusahaan. Sehingga antara biaya-biaya yang ada sesuai dengan 

laba yang dihasilkan, dan perusahaan dapat menghasilkan laba yang 

optimal. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh CV Bintang Prestasi 

Global Technology Palembang yaitu : 

1. Sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan modal kerja yang ada, 

sehingga perputaran modal kerja secara keseluruhan akan meningkat 

serta menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan modal kerja bagi 

perusahaan. 

2. Untuk memperbaiki tingkat profitabilitas sebaiknya perusahaan lebih 

memperhatikan pada usaha peningkatan efesiensi disektor penjualan dan 

penagihan, dan memperbaiki kebijakan investasi baik dalam modal kerja 

maupun dalam aktiva tetap, serta lebih menekankan biaya-biaya atau 

beban-beban yang timbul dari keseluruhan kegiatan perusahaan sehingga 

dapat mencapai laba yang optimal. 


