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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Laporan arus kas merupakan alat evaluasi untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis arus kas PT. Hero 

Supermarket Tbk tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan kondisi dan masalah 

yang tengah dihadapi PT. Hero Supermarket Tbk yaitu peningkatan biaya operasi 

yang cukup tinggi menyebabkan margin laba pada akhirnya menurunkan laba dan 

arus kas operasi PT. Hero Supermarket Tbk, adapun beban hutang yang tinggi 

menyebabkan biaya bunga yang harus dibayar cukup tinggi, serta proporsi arus kas 

operasi yang terserap untuk pembayaran cicilan hutang relatif sangat tinggi sehingga 

tidak banyak arus kas yang tersedia untuk kepentingan lain. 

 Berdasarkan Analisis arus kas PT. Hero Supermarket Tbk tahun 2012 sampai 

tahun 2015, adapun kondisi baik yang menjadi kekuatan bagi PT. Hero Supermarket 

Tbk yaitu kemampuan PT. Hero Supermarket Tbk menghasilkan arus kas operasi 

cukup tinggi dan memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang, walaupun 

masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun kecukupan arus kas operasi PT. Hero 

Supermarket Tbk untuk memenuhi segala kebutuhannya meskipun sebagian dari kas 

yang dihasilkan dari sumber pembiayaan lain atau pihak luar seperti melakukan 

pinjaman di Bank. Selain itu kualitas laba PT. Hero Supermarket Tbk juga cukup 

tinggi ditinjau dari besarnya penjualan dan laba yang terealisir sebagai kas. Hal ini 

meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap laporan keuangan perusahaan.
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 Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang 

informasi arus kas sebagai alat pengambilan keputusan manajemen sebagai berikut :   

1. Informasi arus kas dari analisis diatas dapat digunkan sebagai alat 

pengambilan keputusan manajemen karena arus kas dapat memberikan 

informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas. 

2. Penyusunan dan penyajian laporan arus kas persahaan untuk proses 

pengambilan keputusan sudah sesuai dengan PSAK, yang terbagi menjadi 

tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan analisis arus kasPT. Hero Supermarket Tbk, saran yang penulis 

ajukan untuk PT. Hero Supermarket Tbk adalah berkaitan dengan peningkatan biaya 

operasi menyebabkan menurunya margin laba penjualan produk PT. Hero 

Supermarket Tbk yang kemudian menurunkan tingkat laba perusahaan, maka dari itu 

PT. Hero Supermarket Tbk perlu menghemat biaya untuk mencegah peningkatan 

biaya operasi sehingga laba operasi dimasa yang akan datang tidak akan terus turun. 

Beban hutang PT. Hero Supermarket Tbk yang tinggi akan memberatkan perusahaan 

dimasa yang akan datang, oleh karena itu sebaiknya PT. Hero Supermarket Tbk 

mengurangi beban hutangnya dan yang terakhir adalah analisis yang dilakukan di 

PT. Hero Supermarket Tbk sebaiknya dimasa yang akan datang tidak hanya berfokus 

pada aktivitas operasi saja tetapi juga dari aktivitas investasi dan pendanaan. 
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5.3 Implikasi Penelitian 

 Peningkatan biaya operasi menyebabkan menurunya margin laba penjualan 

produk PT. Hero Supermarket Tbk yang kemudian menurunkan tingkat laba 

perusahaan, maka dari itu PT. Hero Supermarket Tbk perlu menghemat biaya untuk 

mencegah peningkatan biaya operasi sehingga laba operasi dimasa yang akan datang 

tidak akan terus turun. Manfaat dari saran ini adalah supaya perusahaan bisa 

memanimalisir biaya operasi dengan tidak menurunkan laba dari hasil penjualan dan 

terus fokus kepada pendapatan untuk penambahan kas di perusahaan. Terdapat pula 

beban perusahaan yang tinggi dapat memberatkan perusahaan dimasa yang akan 

datang. Saran untuk masalah tersebut adalah dengan mempercepat pembayaran 

hutang perusahaan sehingga beban bunga tidak terlalu besar dan dapat memperoleh 

kepercayaan yang lebih besar dari pihak luar, sehingga mempermudah aktivitas 

pendanaan dimasa yang akan datang.  

 Analisis yang dilakukan di PT. Hero Supermarket Tbk sebaiknya dimasa 

yang akan datang tidak hanya berfokus pada aktivitas operasi saja tetapi juga dari 

aktivitas investasi dan pendanaan agar keputusan yang diambil manajemen lebih 

akurat demi kelangsungan perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. 
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