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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian pada PT Agronesia, dan didukung dengan teori-

teori serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menetapkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara rata-rata jumlah modal kerja bersih yang dialokasikan oleh PT. Agronesia 

Inkaba setiap tahunnya adalah sebesar Rp8.722.431.177,- dengan terus 

mengalami kenaikan dari tahun 2000 sampai 2004, hal ini diakibatkan oleh 

kenaikan aktiva lancar lebih tinggi proporsinya dibandingkan dengan hutang 

lancar. 

2. Rentabilitas ekonomi selama periode analisis dari tahun 2000 sampai tahun 2004 

menunjukkan kenaikkan yang cukup tinggi, terutama pada tahun 2001 hal ini 

disebabkan karena meningkatnya laba usaha yang diikuti oleh meningkatnya 

penjualan. Namun pada tahun 2002 rentabilitas ekonomi mengalami penurunan. 

Hal ini terjadi karena laba usaha kenaikkannya hanya sedikit meskipun 

penjualannya meningkat, ini disebabkan oleh kemungkinan adanya over 

investment dalam aktiva yang digunakan untuk operasi. Pada tahun 2003 

rentabilitas ekonomi perusahaan sudah menunjukkan peningkatan yang lebih 

baik. Hal ini terjadi karena modal yang digunakan secara efisien sehingga akan 

menghasilkan laba yang semakin meningkat, begitu pula rentabilitas ekonomi 

pada tahun 2004. 

3. Berdasarkan analisis koefisien dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai 

hitungt   lebih besar dari pada tabelt . Hal ini membuktikan bahwa modal kerja 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. Serta 

menurut koefisien determinasi, menunjukkan bahwa 79,21% modal kerja 

mempengaruhi rentabilitas ekonomi sedangkan 20,79% dipengaruhi oleh faktor 

lain.  

 



BAB V Kesimpulan dan Saran 
 

 61 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

a.  Pada perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar diharapkan 

terjadi perbandingan yang proporsional untuk menghasilkan modal kerja 

bersih yang memadai. 

b.  Penambahan modal kerja yang cukup besar perlu dipertimbangkan, karena 

apabila penambahan tersebut tidak menghasilkan laba yang berarti maka 

modal kerja tersebut tidak akan menambah nilai perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas lingkup 

penelitiannya, yaitu : 

a.    Dengan perusahaan yang berbeda, dapat diperoleh kesimpulan yang   

berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

b.   Pemilihan variabel lainnya agar diperoleh gambaran mengenai hal-hal lain 

yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

 

 

 


