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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini penulis mencoba meninjau kembali uraian dari bab per bab 

sebagai suatu kesimpulan dengan memberikan saran-saran pada PT. Saliman 

Riyanto Unit Mitra Citra Cemerlang Kota Blitar. Dengan uraian sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Didasarkan pada uraian dan bahasan dari paparan tersebut diatas maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Data menunjukkan terjadi peningkatan kas pada tahun 2012 ke tahun 

2013 sebesar 1,35% dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang 

signifikan yaitu sebesar 67,01%. Diduga peningkatan ini terjadi karena 

pembayaran piutang dan penurunan persediaan barang. 

2. Data menunjukkan terjadi penurunan piutang pada tahun 2013 sebesar 

4,78%, dan pada tahun 2014 penurunan piutang sebesar 3,32%. 

Penurunan piutang diduga dipengaruhi oleh persediaan barang terjual 

sehingga meningkatkan penjualan di tiap tahun. 

3. Data menunjukkan terjadi kenaikan jumlah hutang pada tahun 2013 yaitu 

sebesar 49,47%, dan pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan yaitu 

sebesar 1,88%. Diduga hutang lancar yang seharusnya dibayarkan 

maksimal 1 tahun belum dapat dilunasi kewajibannya karena dana yang 

didapat dari perputaran kas, piutang dan persediaan digunakan untuk 

pembukaan mitra baru. 
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4. Terjadi penurunan persediaan pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,12%. 

Kemungkinan besar penurunan ini disebabkan oleh pembayaran piutang 

yang kemudian di pakai untuk pembelanjaan perusahaan. Pada tahun 

2014 terjadi kenaikan jumlah persediaan sebanyak 1,39%, kemungkinan 

hal ini terjadi karena jumlah persediaan yang tertimbun pada tahun 2013 

telah terjual dan perusahaan menambah jumlah persediaan. 

5. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel 

bebas ada hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat, hal 

tersebut dibuktikan dengan perhitungan rumus likuiditas yang diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

a. Current Ratio pada tahun 2012 sebesar 29.01%, pada tahun 2013 

sebesar 2.94%, dan pada tahun 2014 sebesar 241.77%. 

b. Quick Ratio pada tahun 2012 sebesar 28.31%, pada tahun 2013 

sebesar 2.81%, dan pada tahun 2014 sebesar 241.43%. 

c. Cash Ratio pada tahun 2012 sebesar 156.82%, pada tahun 2013 

sebesar 272.86%, danpadatahun 2014 sebesar 166.17%. 

6. Rentabilitas atau Net Profit Margin 

Padatahun 2012, rentabilitaspada PT. Saliman Riyanto Raharjo Unit 

Mitra Citra Cemerlang sebesar 0.39%, di tahun 2013 sebesar 0.72%, dan 

pada tahun 2014 sebesar 0.43%. 
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B. Saran 

Berdasarkan dari uraian dan kesimpulan diatas yang menjadi 

permalasahan pada perusahaan tersebut maka penulis dapat menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Unit Mitra Citra Cemerlangharus mampu mengelola dana yang didapat 

melalui perputaran kas, piutang, dan persediaan untuk melunasi 

kewajiban lancarnya di tiap periode agar di tahun berikutnya tidak terjadi 

pembengkakan hutang yang melebihi jatuh tempo. Selain itu dana yang 

didapatkan harus diatur sedemikian rupa agar tetap menguntungkan bagi 

perusahaan terutama dalam pembukaan mitra baru. Yang nantinya setiap 

kali panen, dana yang dihasilkan sebagian dapat dipergunakan untuk 

melunasi hutang dan pembelian persediaan. 

2. Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam memonitor kondisi 

likuiditas perusahaan antara lain: 

a. Mempercepat periode pelunasan piutang, karena pelunasan piutang 

yang melambat mengakibatkan dana yang terikat semakin besar 

sehingga menurunkan likuiditas perusahaan. 

b. Memanajemen aliran kas masuk harian (operasional) agar tidak 

semakin menurun.  

c. Mengelola persediaan sedemikian rupa agar jumlah persediaan dapat 

optimum dan tidak menumpuk. Karena persediaan yang menumpuk 

mengindikasikan penjualan yang semakin sulit dan dapat 

menyebabkan dana yang terikat pada persediaan semakin meningkat. 
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d. Meningkatkan rasio lancar perusahaan agar tidak terjadi 

pembengkakan pada utang lancar. 

3. Langkah-langkah dalam meningkatkan rentabilitas perusahaan: 

a. Meningkatkan laba bersih, hal tersebut dapat dilakukan dengan: 

1) Menambah biaya operasi sampai tingkat tertentu dengan 

mendapatkan tambahan penjualan sebesar-besarnya. 

2) Mengurangi penghasilan dari penjualan sampai tingkat tertentu 

dengan mengurangi  biaya operasi sebesar-besarnya. 

b. Memperbesar turn over of asset: 

1) Menambah modal usaha sampai tingkat tertentu dengan 

tambahan penjualan yang sebesar-besarnya. 

2) Mengurangi penjualan sampai tingkat tertentu dengan 

mengurangi modal usaha sebesar-besarnya. 




