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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis tren laporan 

keuangan untuk menilai pengelolaan modal kerja dan laba pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 – 2016 

maka penulis mengambil simpulan bahwa pada setiap tahunnya pengelolaan 

modal kerja pada perusahaan pertambangan belum dilakukan dengan tepat. Hal 

tersebut dikarenakan 7 perusahaan memiliki tingkat laba dan modal kerja yang 

rendah bahkan cenderung menurun yang menyebabkan investasi pada perusahaan 

tersebut akan melemah. Dari keseluruhan diagram yang disajikan menunjukkan 

penurunan akan kebutuhan modal kerja yang memiliki dampak terhadap 

pembayaran hutang jangka pendek yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber 

modal jangka pendek atau aktiva lancar. Peramalan untuk periode selanjutnya 

diperkirakan akan mengalami penurunan modal kerja yang disertai dengan 

penurunan pencapaian laba yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan adalah 

sebagai berikut :  

1. Perusahaan pertambangan perlu merencanakan kebutuhan dan pengelolaan 

modal kerja yang lebih efisien dan efektif sebagai keputusan dalam 

melakukan peningkatan harga jual produk di masa yang akan datang.  
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2. Perusahaan perlu memperhatikan keseimbangan atas besarnya penjualan 

terhadap total aktiva sehingga antara realisasi penjualan dengan laba yang 

diperoleh perusahaan dapat tercapai. 

5.3 Implikasi 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan seharusnya 

mampu mempertahankan pengelolaan sumber daya perusahaan yang potensial 

yang terdapat dalam modal kerja secara optimal sehingga mampu mendapatkan 

laba yang tinggi. Selain itu perusahaan sebaiknya dapat menjaga efisiensi biaya 

operasi supaya perolehan laba perusahaan terus meningkat serta menilai tentang 

kebijakan pengumpulan piutang atau meningkatkan penjualan. Perusahaan perlu 

melakukan evaluasi pengelolaan modal kerja dengan  memilih pembiayaan kredit 

yang tepat dengan cara mengurangi pembelian atas aktiva tetap, investasi jangka 

panjang yang menimbulkan hutang lancar.   
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