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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

   

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bagian pengolahan data, pengujian hipotesis serta 

pembahasan dibagian sebelumnya, selanjutnya dapat diambil kesimpulan  sebagai 

berikut : 

1. Perputaran Modal Kerja  

Berdasarkan data perputaran modal kerja PT.INTI untuk periode tahun 

1997 sampai 2004 secara umum dapat disimpulkan bahwa modal kerja 

tergolong baik karena dari tahun 1997 sampai 2004, perusahaan selalu 

mempunyai modal kerja bersih yang baik yang disebabkan oleh aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan jumlahnya lebih besar daripada hutang 

lancarnya. Oleh karena itu, selama 8 tahun terakhir ini perusahaan selalu 

mempunyai modal kerja yang cukup untuk membiayai operasi sehari-

harinya tanpa harus melakukan pinjaman dari luar. Walaupun rata-rata 

perputaran modal kerja masih cukup rendah dengan nilai 1.84 kali . 

2. Perputaran Kas 

Berdasarkan data perputaran kas dan setara kas PT.INTI untuk periode 

tahun 1997 sampai 2004 secara umum dapat disimpulkan bahwa 

perputaran kas menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan kas dan setara 

kas cukup baik, namun perusahaan dihadapkan pada keadaan yang 

berubah-ubah atau berfluktuasi yang mengindikasikan keadaan yang tidak 

dapat diprediksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengendalikan jumlah 

kas perusahaan sebaik mungkin agar kegiatan operasi sehari-hari dapat 

berjalan. Selain itu juga, perusahaan mempunyai jumlah kas minimal yang 

harus dimiliki oleh semua perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk 

menghindari jangan  sampai kekurangan kas pada saat produksi dalam 

jumlah banyak atau perusahaan kelebihan jumlah kas pada saat produksi 

dalam jumlah sedikit tetapi tidak diinvestasikan pada aktiva tetap yang 
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akan mendukung proses produksi lebih efektif dan efisien yang secara 

langsung akan menghasilkan profitabilitas lebih besar lagi. 

3. Perputaran Piutang 

 Berdasarkan data perputaran piutang usaha PT. INTI untuk periode tahun 

1997 sampai 2004 secara umum dapat disimpulkan bahwa rendahnya rata-

rata perputaran piutang perusahaan, hal ini dipengaruhi  keadaan krisis 

moneter pada tahun 1997 dan baru pada tahun selanjutnya perputaran 

piutang mengalami kenaikan. Keadaan  berfluktuasi yang dialami 

perusahaan baik dalam keadaan peningkatan jumlah modal investasi 

perusahaan dalam bentuk piutang atau perusahaan dalam keadaan 

penurunan jumlah investasi perusahaan dalam bentuk piutang. Hal ini 

menunjukkan perlunya perusahaan melakukan langkah-langkah untuk 

mengimbangi meningkatnya tingkat perputaran piutang tersebut dengan 

menurunkan modal yang diinvestasikan perusahaan dalam piutang agar net 

sales dapat dipertahankan atau langkah-langkah untuk mengimbangi 

menurunnya tingkat perputaran piutang tersebut dengan meningkatnya 

modal yang diinvestasikan perusahaan dalam piutang agar net sales dapat 

dipertahankan jumlahnya.   

4. Perputaran Persediaan 

Berdasarkan data perputaran persediaan PT.INTI untuk periode tahun 

1997 sampai 2004 secara umum dapat disimpulkan bahwa walaupun 

terjadi kecenderungan penurunan atau peningkatan rata-rata persediaan 

namun tingkat perputaran persediaan yang terjadi tidak mengindikasikan 

kecenderungan penurunan atau kenaikan. Tingkat rata-rata perputaran 

persediaan  yang berada pada keadaan tinggi dan rendahnya perputaran 

persediaan menuntut perusahaan harus selalu siap pada keadaan yang 

berfluktuasi Dalam keadaan tidak menentu ini perusahaan perlu untuk 

mengambil langkah-langkah mempertahankan bahkan meningkatkan 

jumlah penjualan. 
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5. Tingkat Profitabilitas 

Berdasarkan data tingkat profitabilitas (ROI) PT.INTI untuk periode  

tahun 1997 sampai 2004  secara umum dapat disimpulkan bahwa 

walaupun mengalami kecenderungan penurunan tingkat profitabilitas 

perusahaan namun secara umum rata-rata tingkat profitabilitas yang 

dicapainya cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah 

mampu menghasilkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya walaupun 

mengalami kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. 

6. Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan pengujian antara perputaran modal kerja terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja 

perusahaan yang terjadi pada PT. INTI mempunyai pengaruh kuat 

terhadap profitabilitas dengan besarnya kolerasi sebesar 0,6587 artinya 

meningkatnya tingkat perputaran modal kerja akan meningkatkan tingkat 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan. 

 

5.2    Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas selanjutnya dapat diajukan beberapa saran 

pada perusahaan dalam hal ini PT.INTI sebagai berikut : 

1. Perputaran modal kerja pada PT.INTI dapat dikatakan baik terbukti 

dengan nilai modal kerja yang positif selama  8 tahun terakhir tetapi tidak 

menutup kemungkinan perlu adanya manajemen modal kerja yang perlu 

ditingkatkan. Tetapi apabila nilai modal kerja yang negatif maka akan 

mengganggu kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Perusahaan juga 

harus mempercepat perputaran dari elemen-elemen modal kerja bersih 

seperti mempercepat perputaran kas. Dengan mempercepat perputaran kas 

maka semakin sedikit kas yang menganggur sehingga akan lebih 

menguntungkan perusahaan. Begitu pula dengan perputaran piutang harus 

dipercepat perputarannya  yaitu dengan cara memperketat kebijakan 

piutangnya sehingga diharapkan akan meningkatkan profitabilitas. 
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2. Untuk meningkatkan profitabilitasnya, perusahaan sebaiknya perlu lebih 

memperhatikan proporsi besarnya penjualan dengan total aktiva, 

perusahaan dapat memperkirakan besarnya total aktiva yang harus 

disediakan oleh perusahaan agar tidak terjadi kelebihan  maupun 

kekurangan, sehingga akan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

3. Dengan mengelola modal kerja dengan baik seperti pengelolaan aktiva 

lancar, hutang lancar, pengelolaan elemen-elemen modal kerja secara 

efektif dan efisien maka diharapkan profitabilitas perusahaan dapat dicapai 

dengan baik.    


