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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 emiten yang tergolong dalam perusahaan 

industri food and beverage pada tahun 2004, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:    

1. Pengelolaan modal kerja pada lima perusahaan tersebut dilaksanakan melalui 

pengelolaan terhadap unsur-unsur aktiva lancarnya dengan tujuan menghasilkan 

tingkat efisiensi penggunaan modal kerja yang lebih tinggi. Untuk mengetahui 

perkembangan modal kerja yang baik tidak hanya dilihat dari peningkatan 

modal kerjanya, tetapi hendaknya dikaitkan pula dengan seluruh aset yang lain 

(aktiva tetapnya) yang turut serta dalam menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan. Rasio modal kerja terhadap aktiva total pada lima perusahaan pada 

tahun 2004 adalah sebagai berikut: 0,567; 0,409; 0,498; 0,480 dan 0,332. 

Semakin besar rasio modal kerja per aktiva lancar maka semakin besar 

perusahaan mengalokasikan dananya dalam aktiva lancar. Sehingga dapat 

disimpulkan rasio modal kerja per aktiva total sebagai indikator untuk 

mengetahui seberapa besar perusahaan mengalokasikan dananya dalam aktiva 

lancar, sehingga operasi perusahaan dapat berjalan dengan ekonomis dan 

efesien. 

2. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing. Besarnya rentabitas ekonomi 

tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu profit margin dan asset turnover. 

Profit margin menunjukan seberapa besar tingkat penjualan yang dilakukan 
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oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan,besarnya profit margin 

lima perusahaan pada tahun 2004 adalah sebagai berikut : 0,0876; 0,1165; 

0,0948; 0,1456; 0,1582. Asset turnover menunjukan perputaran aktiva 

perusahaan atau seberapa kali aktiva tersebut berputar untuk menghasilkan 

tingkat penjualan,besarnya asset turnover lama perusahaan pada tahun 2004 

adalah sebagai berikut: 3,50X; 2,79X; 2,16X ; 2,65X ; 1,27X. Dengan demikian 

secara keseluruhan rentabitas ekonomi lima perusahaan pada tahun 2004 adalah 

30,66%; 32,50%; 20,48%; 38,58%; 20,09%.      

3. Dari hasil statistik dihasilkan koefisien korelasi pada lima perusahaan (menurut 

kriteria Sugiyono) adalah cukup lemah dan bersifat positif sebesar 37,1 %. 

Besarnya kontribusi variabel X (yaitu modal kerja) terhadap variabel Y (yaitu 

rentabilitas ekonomi) sebesar 13,8%. Berdasarkan uji statistik (uji parameter) 

menunjukkan tidak adanya pengaruh modal kerja terhadap rentabilitas 

ekonomi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan  pada penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang ingin 

disampaikan penulis kepada pihak perusahaan dan peneliti selanjutnya, yakni:  

1.       Besarnya rentabilitas ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu profit margin 

dan asset turnover, Sehingga apabila perusahaan ingin memperbesar rentabilitas 

ekonominya maka harus memperbesar kedua faktor tersebut. 

2. Sebaiknya suatu perusahaan tidak memiliki modal kerja yang terlalu besar atau           

kecil,tetapi harus memiliki modal kerja yang cukup karena hal ini 

memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin 

dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau manghadapi biaya-biaya yang 

mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. 
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3. Akan lebih menarik lagi apabila mempertimbangkan faktor yang bersifat 

kualitatif, seperti stabilitas politik, situasi ekonomi, dan sebagainya, disamping 

variabel kuantitatif agar lebih mencerminkan keadaan sebenarnya, mengingat 

besarnya rentabilitas ekonomi dipengaruhi oleh berbagai macam variabel.  

 

 

 
 


