
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan Perputaran Modal Kerja, Solvabilitas dan Rentabilitas 

Ekonomi Pada Industri Automotive and Allied Products yang Telah Go 

Public di BEI Periode 2005-2009 

a. Rata-rata tingkat perputaran modal kerja yang diukur dengan WCT 

(Working Capital Turnover) pada industri automotive and allied products 

yang telah go public di BEI periode 2005-2009 cenderung mengalami 

kenaikan. Hal ini menunjukkan posisi modal kerja bersih dari keseluruhan 

aktiva setiap perusahaan rata-rata mengalami peningkatan. Nilai WCT 

tertinggi dihasilkan oleh PT Sugi Samapersada Tbk (SUGI) pada tahun 

2008, sedangkan nilai WCT terendah dihasilkan oleh PT Indomobil 

Sukses Internasional Tbk (IMAS) pada tahun 2007. Semakin pendek 

periode WCT, maka akan semakin cepat tingkat perputaran modal 

kerjanya ini berarti dana yang dimiliki perusahaan akan semakin cepat 

kembali.  

b. Rata-rata tingkat solvabilitas yang diukur dengan DTA (Debt to Total 

Assets Ratio) pada industri automotive and allied products yang telah go 

public di BEI periode 2005-2009 berfluktuatif. Hal ini disebabkan naik 

turunnya tingkat pinjaman perusahaan dan total aktiva yang dimiliki oleh 

setiap perusahaan. Nilai DTA tertinggi dihasilkan oleh PT. Indomobil 

Sukses Internasional Tbk (IMAS) pada tahun 2007, sedangkan nilai DTA 

terendah dihasilkan oleh PT. Sugi Samapersada Tbk (SUGI) pada tahun 

2008. Nilai DTA ini menunjukkan seberapa bagian dari keseluruhan 

kebutuhan dana yang dibelanjai dengan hutang atau berapa bagian dari 

aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Nilai DTA yang tinggi 

akan meningkatkan beban atau risiko perusahaan. Namun disisi lain, 



investor akan menginginkan penggunaan hutang yang lebih besar karena 

dapat meningkatkan laba yang diharapkan. Sedangkan nilai DTA yang 

rendah dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan dan kreditur lebih 

menyukai rasio hutang yang rendah karena semakin rendah rasio ini, maka 

semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa 

likuidasi. 

c. Rata-rata tingkat rentabilitas ekonomi yang diukur dengan ROA (Return 

On Assets) pada industri automotive and allied products yang telah go 

public di BEI periode 2005-2009 berfluktuatif. Hal ini disebabkan naik 

turunnya laba sebelum pajak dan total aktiva yang dimiliki oleh setiap 

perusaaan. Nilai ROA tertinggi dihasilkan oleh PT Hexindo Adi Perkasa 

Tbk (HEXA) pada tahun 2008, sedangkan nilai ROA terendah dihasilkan 

oleh PT Sugi Samapersada Tbk (SUGI) pada tahun 2005. Nilai ROA 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan 

bagi para pemegang saham. Nilai ROA yang tinggi akan meningkatkan 

ketertarikan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Sebaliknya 

nilai ROA yang rendah dapat menurunkan ketertarikan para investor untuk 

berinvetasi pada perusahaan, karena menawarkan keuntungan yang kecil 

bagi para pemegang sahamnya. 

2. Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Solvabilitas Terhadap 

Rentabilitas Ekonomi Secara Simultan Pada Industri Automotive and 

Allied Products Periode 2005-2009 

Dari hasil pengujian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa : 

Pengujian yang dilakukan antara perputaran modal kerja (X1) dan solvabilitas 

(X2) terhadap rentabilitas ekonomi (Y) secara simultan menunjukkan bahwa 

perputaran modal kerja (X1) dan solvabilitas (X2) memiliki keeratan hubungan 

yang rendah dengan rentabilitas ekonomi (Y) dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel rentabilitas ekonomi (Y).  



3. Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Solvabilitas Terhadap 

Rentabilitas Ekonomi Secara Parsial Pada Industri Automotive and Allied 

Products Periode 2005-2009 

Dari hasil pengujian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pengujian yang dilakukan antara perputaran modal kerja (X1) dengan 

rentabilitas ekonomi (Y) menunjukkan bahwa variabel perputaran modal 

kerja (X1) memiliki hubungan yang sangat rendah dengan rentabilitas 

ekonomi (Y) dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

rentabilitas ekonomi (Y) secara parsial. 

b. Pengujian yang dilakukan antara solvabilitas (X2) dengan rentabilitas 

ekonomi (Y) menunjukkan bahwa variabel solvabilitas (X2) memiliki 

keeratan hubungan yang rendah dengan rentabilitas ekonomi (Y) tetapi 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel rentabilitas ekonomi (Y) 

secara parsial.  

5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi rentabilitas ekonomi hanya dari dua 

aspek saja yaitu WCT (Working Capital Turnover) dan DTA (Debt to Total 

Assets Ratio). 

2. Unit analisis penelitian terbatas pada industri automotive and allied products 

saja. 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, yaitu : 

1. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan diatas, maka implikasi bagi peneliti 

lain yang berminat melakukan penelitian dengan topik yang sama, sebaiknya 

menggunakan unit analisis penelitian yang berbeda. Selain itu dapat dipilih 

faktor-faktor lain atau rasio keuangan lain selain WCT (Working Capital 

Turnover) dan DTA (Debt to Total Assets Ratio) yang dapat mempengaruhi 

rentabilitas ekonomi. 



2. Bagi perusahaan dalam mengelola modal kerjanya agar lebih baik, maka pihak 

manajemen perusahaan harus dapat menentukan besarnya modal kerja yang 

tepat, yaitu dengan mempertahankan jumlah dan komposisi aktiva lancar 

melalui modal kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dapat pula 

dilakukan upaya peningkatan penjualan, sehingga perputaran modal kerja 

dapat meningkat. Penjualan dapat ditingkatkan diantaranya dengan cara 

menjalankan program-program pengenalan produk ke konsumen atau 

promosi, karena ternyata banyak konsumen yang kurang mengenal produk apa 

saja yang sebenarnya ditawarkan oleh beberapa produsen otomotif, sehingga 

bisa dinilai saat ini produsen otomotif masih kurang dalam upayanya 

memperkenalkan produk. Selain itu dapat pula dilakukan strategi 

pengembangan pasar. Disamping itu pembiayaan dengan hutang pada 

perusahaan harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk investasi yang 

produktif. Bunga dan risiko yang ditimbulkan dari hutang harus 

diperhitungkan dengan tepat sehingga dapat ditekan seminimal mungkin 

namun menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Hal ini akan 

berpengaruh pada tingkat perolehan laba sehingga peningkatan rentabilitas 

ekonomi dapat dicapai.              


