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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Modal kerja ketiga perusahaan semen yaitu PT. Semen Cibinong Tbk, PT. Semen 

Gresik (Persero) Tbk dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dapat terbilang baik, 

dimana posisi aktiva lancar selalu berada di atas hutang lancarnya, sehingga dari hal 

tersebut di dapat jumlah modal kerja yang positif. 

A. PT. Semen Cibinong Tbk 

Selama periode 2002-2004 perusahaan tidak pernah mengalami kekurangan 

modal kerja, karena jumlah modal kerja yang sesungguhnya, selalu berada di atas 

jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Tingkat perputaran modal kerja perusahaan 

selama periode 2002-2004 selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal 

ini menunjukkan bahwa pihak manajemen tidak baik dalam mengelola modal 

kerjanya. Bila dibandingkan dengan tingkat perputaran modal kerja perusahaan 

pesaing, hanya pada tahun 2002 saja tingkat perputaran modal kerja perusahaan 

berada di atas rata-rata, hal ini dikarenakan tingkat penjualan perusahaan yang 

tinggi, dan diseimbangkan dengan jumlah modal kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan. Sedangkan tahun 2003 dan 2004 berada tingkat perputaran modal 

kerja perusahaan berada di bawah tingkat perputaran modal kerja rata-rata. 

B. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

Selama periode 2002-2004 perusahaan tidak pernah mengalami kekurangan 

modal kerja, karena jumlah modal kerja yang sesungguhnya, selalu berada di atas 

jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Tingkat perputaran modal kerja perusahaan 

selama periode 2002-2004 mengalami fluktuasi. Bila tahun 2002 dijadikan tahun 

dasar maka perputaran modal kerja mengalami kenaikan di tahun 2003 dan turun 

kembali di tahun 2004. Bila dibandingkan dengan tingkat perputaran modal kerja 

perusahaan pesaing, selama periode 2002-2004 tingkat perputaran modal kerja 

perusahaan selalu berada di atas tingkat perputaran modal kerja rata-rata. 
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C. PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

Pada tahun 2002 jumlah modal kerja perusahaan sesuai dengan jumlah modal 

kerja yang dibutuhkan, namun pada tahun 2003 dan 2004 jumlah modal kerja 

perusahaan berada di bawah jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Namun 

tingkat perputaran modal kerjanya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan 

pengelolaan modal kerja secara efektif. Bila dibandingkan dengan tingkat 

perputaran modal kerja perusahaan pesaing, hanya pada tahun 2004 saja 

perputaran modal kerja perusahaan berada di atas tingkat perputaran modal 

kerja rata-rata, sedangkan di tahun 2002-2003 berada di bawah tingkat 

perputaran modal kerja rata-rata. 

2. Pengukuran profitabilitas perusahaan didasarkan atas rasio-rasio profitabilitas, yaitu 

Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), 

Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

A. PT. Semen Cibinong Tbk 

Berdasarkan perhitungan terhadap rasio-rasio profitabilitas, tingkat profitabilitas 

perusahaan dalam periode 2002-2004 selalu mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun. Kenaikan pada jumlah penjualan perusahaan, tidak diikuti dengan kenaikan 

pada jumlah laba bersih, namun kenaikan yang sangat besar dalam beban-

bebannya, sehingga menghasilkan laba yang kecil. Selama periode tersebut nilai 

rasio profitabilitas perusahaan secara umum berada di bawah nilai rasio 

profitabilitas perusahaan pesaingnya 

B. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

Dari hasil perhitungan terhadap rasio-rasio profitabilitas, dapat diketahui bahwa 

secara umum tingkat profitabilitas perusahaan selama periode 2002-2004 selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. Selain jumlah penjualan perusahaan yang 

mengalami peningkatan, jumlah laba bersih perusahaan pun mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Secara umum nilai rasio profitabilitas 

perusahaan berada di atas nilai rasio profitabilitas perusahaan pesaingnya. 
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C. PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio-rasio profitabilitas, dapat diketahui 

bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam tingkat profitabilitasnya pada 

periode 2002-2004. Peningkatan dalam jumlah penjualannya tidak diikuti dengan 

kenaikan dalam jumlah laba bersihnya. Meskipun demikian nilai rasio profitabilitas 

perusahaan selama periode tersebut selalu berada di atas nilai rasio profitabilitas 

perusahaan pesaingnya. 

3. Dari hasil analisis statistik, yang dilakukan pada tiga perusahaan semen selama 

periode 2002-2004 dihasilkan persamaan regresi Ŷ = -171.334.637 + 0,7634 X. Ŷ 

adalah profitabilitas dengan indikatornya laba bersih setelah pajak dan X adalah 

modal kerja dengan indikatornya modal kerja bersih. Nilai koefisien b sebesar 0, 7634 

menunjukkan adanya hubungan yang positif antara modal kerja dengan profitabilitas. 

Pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada ketiga perusahaan semen pada 

periode 2002-2004 sesuai dengan kriteria dari Sugiyono, yaitu mempunyai hubungan 

yang sedang antara modal kerja dengan profitabilitas, dengan nilai koefisien korelasi 

(r) sebesar 0,5117. Besarnya koefisien determinasi yang merupakan kontribusi 

variabel X yaitu modal kerja terhadap variabel Y yaitu profitabilitas, adalah sebesar 

26,18% sedangkan sisanya sebasar 73,82% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. Pengujian terhadap r, yang dilakukan dengan uji 

hipotesis, menghasilkan penerimaan terhadap Ho yang berbunyi bahwa tidak ada 

pengaruh antara modal kerja dengan profitabilitas pada PT. Semen Cibinong Tbk, PT. 

Semen Gresik (Persero) Tbk, dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk selama 

periode 2002-2004. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa modal kerja tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis 

mencoba untuk memberikan saran sebagai bahan masukan bagi perusahaan sebagai 

berikut : 

A. PT. Semen Cibinong Tbk 

 Penurunan tingkat modal kerja yang dialami perusahaan selama periode 2002-

2004 dikarenakan perusahaan hanya menghasilkan laba bersih dengan jumlah 

yang kecil bahkan cenderung merugi, sehingga sulit bagi perusahaan untuk 

meningkatkan jumlah modal kerjanya, untuk kemudian diolah kembali menjadi 

laba. Untuk itu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan laba bersihnya, 

dengan meningkatkan jumlah penjulannya dan mengurangi jumlah beban-

bebannya. Penting bagi perusahaan untuk mengefektifkan penggunaan modal 

kerjanya dalam rangka menghasilkan pendapatan, karena dari hasil 

perhitungan jumlah modal kerja perusahaan selalu berada di atas jumlah kerja 

yang dibutuhan, sehingga mampu untuk menghasilkan pendapatan yang 

optimal. 

B. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

 Selama periode 2002-2004 manajemen perusahaan sudah cukup baik dalam 

hal mengelola modal kerjanya dan tingkat profitabilitasnya pun sudah cukup 

baik. Untuk itu penulis menyarankan agar perusahaan dapat mempertahankan 

kinerjanya tersebut dan lebih meningkatkannya di waktu yang akan datang. 

C. PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

 Jumlah modal kerja perusahaan diharapkan jumlahnya selalu sesuai dengan 

jumlah modal kerja yang dibutuhkan, karena pada tahun 2003 dan 2004 

perusahaan mengalami kekurangan jumlah modal kerja. Bila jumlah modal 

kerja perusahaan tidak sesuai dengan jumlah modal kerja yang dibutuhkan 

perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. 

Untuk meningkatkan keuntungannya, perusahaan perlu mengurangi beban-

bebannya agar tercipta laba bersih yang optimal. 

 

 


