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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelititan dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

mengenai analisis laporan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan pada 

PT Semen Indonesia Tbk, selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2015, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dari hasil analisis laporan arus kas perusahaan dapat diketahui bahwa 

arus kas PT. Semen Indonesia Tbk, selama 5 tahun berturut-turut  (2011-

2015) saldo kas PT. semen Indonesia Tbk, mengalami peningkatan pada 

tahun 2013 dan 2014. dan mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 

2015.  

b. Rasio arus kas operasi menunjukkan bahwa nilai rasio arus kas operasi 

PT. Semen Indonesia Tbk, dari tahun 2011 sampai 2015 tidak stabil. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio arus kas operasi yang dalam 

lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan juga penurunan hasil. 

c. Rasio cakupan arus dana menunjukkan bahwa nilai rasio cakupan arus 

dana PT. Semen Indonesia Tbk, dari tahun 2011 sampai 2015 tidak 

stabil. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio cakupan kas dana 

yang dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan juga penurunan 

hasil. Namun nilai rasio cakupan arus dana  mencapai lebih dari angka 1. 
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d. Rasio cakupan arus kas terhadap bunga menunjukkan bahwa kemampuan 

arus kas PT. Semen Indonesia Tbk, dalam menutup biaya bunga dari 

tahun 2011 sampai 2015 cukup maksimal karena nilai rasio yang telah 

mencapai standar rasio cakupan arus kas terhadap bunga. 

e. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar menunjukkan bahwa 

kemampuan arus kas perusahaan dalam membayar hutang lancar belum 

maksimal. Hal tersebut dikarenakan nilai rasio yang tidak stabil. 

f. Rasio pengeluaran modal menunjukkan nilai rasio pengeluaran modal 

PT. Semen Indonesia Tbk, dari tahun 2011 sampai 2015 tidak stabil. 

Hasil yang diperoleh selama lima tahun mengalami kenaikan dan juga 

penurunan.  

g. Rasio total hutang menunjukkan perolehan yang kurang baik, dimana 

nilai rasio total hutang tidak mencapai angka 1.  

h. Rasio arus kas bersih bebas menunjukkan perolehan yang baik pada 

tahun 2013 dan 2014, dimana nilai rasio tersebut mencapai lebih dari 

angka 1. Namun pada tahun 2011, 2012 dan 2015 nilai rasio ini kurang 

dari angka 1.  Hal ini menunjukkan nilai rasio yang tidak stabil. 

i. Rasio kecukupan arus kas menunjukkan bahwa kemampuan arus kas PT. 

Semen Indonesia Tbk,  dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka 

waktu 5 tahun mendatang kurang baik karena nilai rasio ini sangat rendah 

dan kurang dari angka 1. 
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j. Dari semua hasil perhitungan dengan menggunakan rasio arus kas, dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan dalam hal ini PT. Semen Indonesia, Tbk 

memiliki kinerja yang kurang baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil analisis 

dengan menggunakan rasio arus kas, dimana dari tahun 2011 sampai 

2015 hasil perhitungannya mengalami kenaikan dan penurunan.  

6.2 Saran  

Adapun saran yang diberikan penulis untuk perbaikan atau peningkatan 

kinerja dimasa yang akan datang berdasarkan analisis yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Rasio arus kas operasi. Perusahaan harus memperhatikan kinerjanya, 

dimana perusahaan harus memfokuskan aktivitas dalam upaya 

meningkatkan arus kas operasi.  

b. Rasio cakupan arus dana karena kemampuan laba perusahaan dalam 

menutupi komitmen-komitmen yang akan jatuh tempo mengalami 

penurunanan sejak tahun 2014-2015, maka perusahaan harus 

memperhatikan kinerja dengan cara mengurangi hutang dan berusaha 

untuk meningkatkan perolehan laba bersih. Dengan begitu perusahaan bisa 

memperbaiki kinerja menjadi lebih baik. 

c. Rasio cakupan arus kas terhadap bunga. Karena kemampuan perusahaan 

dalam menutup biaya bunga cukup maksimal maka perusahaan harus lebih 

meningkatkan lagi arus kas operasi dari perusahaan, jika perusahaan 
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memiliki arus kas operasi yang meningkat, tentu perusahaan mampu 

menutup biaya bunga dan menghasilkan kinerja yang baik. 

d. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Perusahaan harus 

memperhatikan lagi jumlah arus kas operasi. Perhitungan menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar belum maksiamal. 

Untuk itu perusahaan harus meningkatkan lagi arus kas operasi dan 

mengurangi jumlah hutang perusahaan. 

e. Rasio pengeluaran modal. Perusahaan harus lebih meningkatakan jumlah 

arus kas operasi. Jika perusahaan mampu meningkatkan arus kas operasi 

maka ditahun-tahun yang akan datang perusahaan mampu membiayai 

pengeluaran modal sehingga bisa memperoleh kinerja yang baik. 

f. Rasio total hutang Perusahaan diharapkan bisa mengurangi jumlah hutang 

dan mengupayakan untuk lebih lagi meningkatakan arus kas perusahaan. 

Ketidakmampuan perusahaan dalam meningkatkan arus kas operasi bisa 

berakibat perusahaan tidak bisa membayar hutang dan akan berujung pada 

kebangkrutan perusahaan. 

g. Rasio arus kas bersih bebas, mengingat kas merupakan aset yang paling 

likuid, perusahaan harus mengetahui pentingnya menjaga arus kas guna 

meningkatkan konsistensi dan menciptakan pola bisnis yang dapat 

diprediksi, sehingga lebih mudah untuk merencanakan dan membangun 

pertumbuhan dimasa yang akan datang. Untuk itu, pengelolaan dan 

manajemen kas perlu ditingkatkan lagi. 
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h. Rasio kecukupan arus kas. Dalam upaya meningkatkan kinerja 

perusahaan, PT. Semen Indonesia Tbk, perlu mencari tambahan dana 

untuk ketersediaan kas. Baik berasal dari hutang jangka panjang maupun 

kegiatan pendanaan dan investasi yang dapat memberikan tambahan saldo 

kas.   

i. Dari hasil tersebut maka PT. Semen Indonesia Tbk, harus lebih lagi 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi jumlah hutang dan 

meningkatkan arus kas operasi. Jika perusahaan lebih memperhatikan hal 

tersebut dan berusaha untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, maka 

pasti di tahun-tahun selanjutnya kinerja perusahaan akan jauh lebih baik. 

6.3 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:  

a. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis sektor industri sebagai objek 

penelitian yaitu sektor industri semen. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggunakan perusahaan sektor 

industri lain. 

b. Penelitian ini hanya menggunakan analisis laporan arus kas dalam 

sebagai alat ukur kinerja keuangan. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkombinasikan 

dengan analisis lain. Misalnya: analisis EVA atau MVA. 

 


