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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Perputaran modal kerja pada perusahaan manufaktur ban yang terdaftar di BEI
tahun 2004-2013 mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan
karena modal kerja bersih yang digunakan oleh perusahaan setiap tahunnya
mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan penjualan yang diperoleh
oleh perusahaan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
2. Laba operasi pada perusahaan manufaktur ban yang terdaftar di BEI tahun
2004-2013 mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena
laba kotor yang didapatkan mengalami kenaikan dan penurunan setiap
tahunnya,

sedangkan biaya operasi yang terjadi setiap tahunnya selalu

mengalami kenaikan.

Sehingga laba operasi yang diperoleh tidak bisa

meningkat setiap tahunnya. Namun, laba operasi dari ketiga perusahaan ini
cenderung mengalami kenaikan.
3. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif
perputaran modal kerja terhadap laba operasi pada perusahaan manufaktur ban
yang terdaftar di BEI. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linear
sederhana yang menunjukkan arah “+” (positif) yang mempunyai makna jika
terjadi kenaikan perputaran modal kerja, maka laba operasi juga akan
mengalami kenaikan atau jika terjadi penurunan perputaran modal kerja, maka
laba operasi juga akan mengalami penurunan.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti
menyampaikan beberapa saran terhadap penelitian ini yang meneliti mengenai
pengaruh perputaran modal kerja terhadap laba operasi pada perusahaan
manufaktur ban yang terdapat di BEI adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan dapat meningkatkan laba operasi dengan memperhatikan
faktor-faktor lainnya seperti harga jual, penjualan, dan biaya produksi.
Sehinggal laba operasi yang didapatkan bisa meningkat setiap tahunnya
dan tidak mengalami kerugian laba operasi.
2. Penggunaan modal kerja oleh perusahaan harus lebih efektif dalam
meningkatkan laba. Terutama dalam menghasilkan modal kerja bersih,
perusahaan

harus

menjaga

likuiditas

aktiva

lancar

lebih

besar

mengenai

modal

kerja

dibandingkan hutang lancarnya.
3. Bagi

penelitian

selanjutnya,

bisa

meneliti

menggunakan konsep lainnya atau metode lainnya. Selain itu, bisa
meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba operasi dengan
perusahaan yang lebih banyak atau perusahaan tertentu.
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