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BAB V  

SIMPULAN & SARAN 

5.1   Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perkembangan modal kerja bersih perusahaan ritel 2007-2011 yang 

terdaftar pada BEI bahwa modal kerja terbesar adalah yaitu MPPA. 

MPPA pada tahun 2007 dan mengalami penurunan yang drastis di 

tahun 2008, hal ini disebabkan oleh jumlah hutang lancar yang harus 

dibayar jauh mengalami peningkatan sedangkan aktiva lancar yang 

digunakan tidak mengalami peningkatan yang besar. Sedangkan  

modal kerja terendah adalah TMPI yaitu pada tahun 2011 karena 

jumlah aktiva lancer yang digunakan  dan hutang lancarnya tidak 

berbeda jauh. Perusahaan yang selalu mengalami kenaikan modal 

kerja adalah perusahaan FISH, SDPC, TGKA, AIMS, EPMT selama 

periode 2007-2011. Perusahaan perusahaan tersebut menambahkan 

jumlah aktiva lancarnya dibanding hutang lancarnya setiap periode 

sehingga modal kerjanya meningkat. 

2. Perkembangan Gross Profit Margin pada perusahaan ritel   2007 -  

2011 yang terdaftar pada  BEI  berfluktuatif setiap tahunnya, ada 
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yang mengalami penurunan dan peningkatan. META menunjukkan 

jumlah Gross Profit Margin paling besar yaitu pada tahun 2010 dan 

menurun kembali ditahun 2011 karena memiliki jumlah biaya 

penjualan yang meningkat, sedangkan AIMS menjadi perusahaan 

yang Gross Profit Margin paling rendah tahun 2008. Hal ini 

disebabkan biaya operasional yang digunakan jumlahnya meningkat. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat hasil thitung> dari ttabel 

yaitu 3,028 > 1,993, artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah modal kerja secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5.2  Saran 

1. Manajemen perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

diharapkan tetap memperhatikan jumlah modal kerja untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Karena penelitian ini menemukan bahwa jumlah 

modal kerja dan efektivitas penggunaan modal kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain 

selain jumlah modal kerja dan perputaran modal kerja sebagai 

variabel yang mempengaruhi profitabilitas. Karena penelitian ini 

menemukan bahwa jumlah modal kerja dan efektivitas penggunaan 

modal kerja variasinya hanya 11,2 persen mempengaruhi 
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profitabilitas. Berarti 88,8 persen masih ada variabel lain yang 

mempengaruhi profitabilitas. 
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