
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dengan menggunakan analisis 

rasio terhadap laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 PT ELS 

Artsindo Jepara dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perputaran modal kerja dikatakan kurang baik meskipun tingkat perputaran 

modal kerja menujukan angka yang tinggi namun tingginya pencapaian 

tersebut disebabkan karena pada tahun 2015 jumlah hutang lancar lebih 

besar dari aktiva lancar yang dimiliki, sehingga menyebabkan kekurangan 

likuiditas untuk memenuhi kewajiban lancarnya.  

2. ROI dapat dikatakan baik karena pencapaian ROI dapat meningkat dari 

tahun ketahun yang bersumber dari meningkatnya profit margin yang 

dihasilkan. Meskipun tingkat perputaran aktiva pada tahun 2015 mengalami 

penurunan namun peningkatan rasio profit margin dapat meningkatkan 

perolehan ROI  pada tahun tersebut. 

3. Penilaian ROI ditinjau dengan cara menganalisis perputaran modal kerja 

dapat dikatakan kurang baik. Meskipun perputaran modal kerja diatas 

standar rata-rata, namun tingginya perputaran tersebut khususnya untuk 

peningkatan yang terlalu besar pada tahun 2015 disebabkan karena adanya 

kekurangan likuiditas dan tingginya hutang lancar PT ELS Artsindo. 
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Tingginya hutang lancar tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan total 

aktiva yang dimiliki PT ELS Artsindo dalam bentuk penyaluran piutang 

sehingga efektifitas modal kerja tidak tercapai. 

Dalam melakukan penelitian tentang perputaran modal kerja dengan 

analisis rasio, terdapat berbagai keterbatasan karena peneliti hanya meneliti 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sehingga tidak dapat digunakan 

menjelaskan pada periode diluar periode penelitian. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini, maka data disarankan : 

1. Bagi perusahaan  

Penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi dalam perputaran modal 

kerja, terutama modal kerja yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Tidak produktifnya DPK mengakibatkan kerugian karena timbulnya biaya 

laba yang tidak diimbangi dengan piutang atas perputaran DPK tersebut. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperpanjang periode 

pengamatan dan menggunakan lebih banyak lagi rasio yang digunakan 

sebagai alat analisis sehingga hasil penelitiannya lebih bermakna dan 

mendalam.   


