
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan modal kerja pada PT. Sumatera Muda Propertindo periode tahun 

2010-2013 mengalami peningkatan. Kenaikan modal kerja tertinggi pada tahun 

2013. Namun kenaikan modal kerja yang terjadi pada PT. Sumatera Muda 

Propertindo pada tahun 2010-2013 tidak diimbangi dengan penggunaan modal kerja 

yang efektif dan efisien, sehingga produktivitas modal kerjanya rendah.  

2. Profitabilitas diukur melalui rasio GPM, NPM, ROI, dan ROE PT. Sumatera Muda 

Propertindo periode tahun 2010-2013. Profitabilitas pada tahun 2010-2013 dinilai 

kurang baik dikarenakan profitabilitas yang dihasilkan rendah. Rendahnya 

profitabilitas yang dihasilkan perusahaan tidak sebanding dengan peningkatan 

modal kerja pada tahun 2010-2013. Artinya produktivitas modal kerja dalam 

menghasilkan laba rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja manajemen dalam 

mengelola modal kerja untuk menghasilkan laba tidak efektif dan efisien. Dengan 

rendahnya profitabilitas perusahaan, maka dapat mengancam kelangsungan hidup 



perusahaan dan dapat menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya pada PT. Sumatera Muda Propertindo. 

3. Terdapat hubungan positif yang kuat antara modal kerja dengan profitabilitas di 

PT. Sumatera Muda Propertindo periode tahun 2010-2013. Pengaruh yang 

diberikan modal kerja terhadap profitabilitas yaitu sebesar 93,4% dan sisanya 

sebanyak 6,6% merupakan kontribusi pengaruh dari variabel lain yang tidak 

diteliti. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Ho ditolak, atau dengan kata lain 

modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

5.2 Saran 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan memperhatikan produktivitas modal kerjanya, dikarenakan peningkatan 

modal kerja tidak sebanding dengan profitabilitas yang dihasilkan. Artinya 

produktivitas modal kerjanya rendah. Lalu untuk penggunaan modal kerjanya pihak 

manajemen harus mengevaluasi strategi dalam penggunaan modal kerja, sehingga 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan dapat ditingkatkan, serta biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk operasi perusahaan lebih ditekankan lagi supaya efektif dan 

efisien. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan dapat mengurangi tingkat 

profitabilitas perusahaan. 



2. Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan untuk menambahkan variabel lain selain modal kerja sebagai variabel 

yang mempengaruhi profitabilitas, sehingga hasil yang akan diperoleh lebih akurat 

dan mempunyai cakupan yang lebih luas.  


