
 

77 
Dinni Endah Novianty, 2016 
PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN TEKSTIL 
DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Gambaran efisiensi modal kerja yang diukur oleh Return On Working Capital 

(RWC) pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2011-

2014 cenderung mengalami penurunan. Nilai RWC tertinggi terjadi pada 

tahun 2013 dengan nilai 2,87 kali yang dimiliki PT. Roda Vivatex Tbk, 

sedangkan nilai RWC terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai -0,83 kali 

yang dimiliki oleh PT. Argo Pantes Tbk. 

2. Gambaran profitabilitas yang diukur oleh Return On Investment (ROI) pada 

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 

mengalami fluktuasi cenderung menurun. Nilai ROI tertinggi terjadi pada 

tahun 2014 dengan nilai 13,57% yang dimiliki oleh PT. Roda Vivatex Tbk, 

sedangkan nilai ROI terendah terjadi pada tahun 2012 dengan nilai -11,69% 

yang dimiliki oleh PT. Centex (Prefered Stock) Tbk. 

3. Berdasarkan pengujian keberartian koefisien regresi, efisiensi modal kerja 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

variabel penelitian yang digunakan, waktu penelitian, objek penelitian serta 

metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun peneliti dapat memberikan 

saran antara lain: 

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas, dengan cara 

penggunaan modal kerja secara efisien, mengurangi beban, dan meningkatkan 

penjualan agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.  
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2. Sebaiknya pihak manajemen lebih mengatur perputaran modal kerja melalui 

penggunaan modal kerja sesuai dengan kebutuhan sehingga berdampak pada 

profit perusahaan. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pengaruh efisiensi 

modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan, dapat memperbesar sampel 

penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan tekstil dan garmen saja, tetapi 

perusahaan-perusahaan lain seperti sektor manufaktur, sektor makanan dan 

minuman, sektor industri otomotif dan sektor-sektor industri maupun jasa 

lainnya. 


