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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh modal kerja terhadap laba operasional pada PT. Pindad 

(Persero) Divisi Tempa dan Cor dari periode 2007 sampai dengan 2012, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Modal kerja yang dimiliki oleh  PT. Pindad (Persero) Divisi Tempa dan Cor 

dari periode 2007 sampai dengan 2012 berfluktuasi namun cenderung 

meningkat. Selain itu rata-rata modal kerja yang dimiliki perusahaan adalah 

sebesar Rp 2.293.644.764,00. 

2. Laba operasional yang diperoleh PT. Pindad (Persero) Divisi Tempa dan 

Cor dari periode 2007 sampai dengan 2012 berfluktuasi dan cenderung 

meningkat. Rata-rata laba operasiomal yang diperoleh perusahaan adalah 

sebesar Rp 1.033.481.836,00. Selain itu realisasi laba operasional yang 

diperoleh divisi Tempa dan Cor cenderung berada di bawah anggaran laba 

yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan perhitungan 

statistik regresi linear sederhana maka dapat disimpulkan bahwa modal kerja 

berpengaruh positif terhadap laba operasional.  
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5.2. Saran 

Setelah menganalisis hasil dari penelitian mengenai pengaruh modal kerja 

terhadap laba operasional maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan 

sebagai masukan bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk pihak PT. Pindad (Persero) khususnya divisi tempa dan cor sebaiknya 

terus meningkatkan jumlah modal kerja. Karena dilihat dari beberapa 

periode sebelumnya jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan masih 

berfluktuatif. Dengan jumlah modal kerja yang terus meningkat maka 

perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam membiayai kegiatan 

operasional. Untuk meningkatkan modal kerja, perusahaan hendaknya dapat 

mengelola aktiva lancar dengan baik agar jumlah aktiva lancar lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah kewajiban lancarnya. Untuk meningkatkan 

aktiva lancar dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penjualan sehingga 

kas dan piutang perusahaan akan bertambah.  

2. Perusahaan harus dapat menganalisis faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi laba operasional, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi 

bagi perusahaan untuk periode selanjutnya agar pada setiap periode laba 

operasional dapat meningkat serta laba operasional yang dihasilkan dapat 

mencapai bahkan melebihi target laba yang telah direncanakan. Selain itu 

perusahaan harus dapat menekan biaya operasional agar laba operasionalnya 

terus meningkat. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan dan menambah 

variabel independennya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laba 

operasional. Selain itu jumlah sampel dan periode sebaiknya ditambah, 

misalnya bagi yang ingin melakukan penelitian dengan tema dan objek yang 

sama sebaiknya agar melakukan penelitian di semua divisi yang ada di      

PT. Pindad (Persero) agar hasil yang didapatkan lebih baik dan akurat.  


