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 BAB V  

 PENUTUP   

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan modal kerja yang baik dan upaya 

pengelolaan sumber pembiayaan yang tepat bagi PT Kalbe Farma, Tbk (Persero) agar 

keuntungannya meningkat. 

Berdasarkan Penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Sumber dan Penggunaan Modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk (Persero) pada periode 

2008-2012 modal mengalami peningkatan. Penyebab dari peningkatan modal kerja 

disebabkan bahwa penggunaan modal kerj dapat dipenuhi dengan sumber modal kerja. 

Sehingga perusahaan mengalami peningkatan modal kerja. 

2. Berdasarkan laporan perubahan modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk tahun 2008-2012, 

dapat diketahui bahwa modal kerja PT Kalbe Farma, Tbk mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan total aktiva lancar PT Kalbe Farma, 

Tbk pada tahun 2008-2012 yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan total 

kewajiban lancarnya. Hal ini sangat perlu dilakukan suatu perusahaan agar dapat 

memberikan informasi kepada perusahaan, ataupun investor dalam menetukan modal 

kerja.  

3. Berdasarkan analisis efesiensi modal kerja dapat menggunakan Operating Profit 

Margin dan Net Operating Margin perusahaan sudah cukup efisien dalam penggunaan 

modal kerja. Operating Profit Margin perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 
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2008-2011. Tetapi pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan, tetapi penurunannya 

sangatlah kecil sehingga tidak berpengaruh besar karena dalam tingkat stabil sebesar 

16,8%. Net Profit Margin  perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012. 

Dari dua analisis tersebut diketahui bahwa efesinsi modal kerja pada PT Kalbe 

Farma,tbk (Persero) sangat baik.  

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil dari pengelolaan modal kerja yang baik dan upaya pengelolaan sumber 

pembiayaan yang tepat bagi PT. Kalbe Farma, Tbk (persero) pada tahun 2008-2012 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi PT Kalbe Farma, Tbk (Persero) 

Dalam upaya meningkatkan sumber dan penggunaan modal kerja, sebaiknya perusahaan 

menggunakan sumber dan penggunaan modal kerja yang efisien. Hal ini untuk 

menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan modal kerja yang terlalu besar dan 

perlu kiranya perusahaan tersebut membuat atau merencanakan suatu anggaran 

kebutuhan modal kerja dengan cermat dan akurat sehingga diketahui berapa besar modal 

kerja yang telah dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja tersebut. 

2. Bagi Investor 

Investor sebaiknya memperhatikan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat 

dilihat dari laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Sebab pada laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja menunjukan kinerja operasional perusahaan yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan berdampak pada return yang diterima oleh 

para investor. 
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3. Bagi Kreditur 

Dalam memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, kreditur hendaknya 

mempertimbangkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Terutama pada Analisis Sumber 

dan Penggunaan modal kerja. Analisis ini dapat memberikan informasi kepada kreditur, 

apakah perusahaan tersebut dalam keadaan baik apa tidak dalam kinerja keuangangnya  

Hal ini disebabkan karena dengan adanya modal kerja yang dimiliki suatu perusahaan 

berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

4. Bagi Peneliti lebih lanjut   

Lebih menyempurnakan penelitian yang telah ada dengan data yang lebih banyak 

sehingga informasi dan hasil yang diperoleh lebih sempurna. 


