
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara perputaran 

piutang dagang Elsina Hijab terhadap modal kerja Elsina Hijab. Berdasarkan 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peneliti memiliki beberapa 

kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Perputaran piutang dagang pada Elsina Hijab selama 5 tahun mengalami 

fluktuasi, seperti pada tahun 2012 perputaran piutang dagang sebanyak 12,19 

kali, tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012 menjadi 16,37 kali, dan 

ditahun 2014 naik manjadi 19,57 kali, namun pada tahun 2015 mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 menjadi 16,63 kali dan terjadi 

kenaikkan kembali menjadi 18,89 kali pada tahun 2016. 

2. Modal kerja Elsina Hijab selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan. 

Mulai tahun 2012 modal kerja Elsina Hijab adalah sebesar 4,72 kali dan 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan 

menjadi 5,07 kali, tahun 2014 mengalami kenaikan yang paling besar yaitu 

menjadi 8,65 kali dan tahun 2015 naik menjadi 10,96. Pada tahun 2016 

mengalami kenaikan menjadi 11,73, kenaikan pada tahun 2016 merupakan 

keianakan yang paling kecil dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi di 

empat tahun sebelumnya. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa Ho yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh anatara perputaran piutang terhadap modal kerja” ditolak dan Ha 
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yang menyatakan “terdapat pengaruh anatara perputaran piutang terhadap 

modal kerja” diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hopotesis dengan menggunakan uji 

pearson yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,407. Karena nilai 

signifikansi hasil uji lebih besar (0,407 > 0,05). Hal ini menjelaskan bahwa 

terdapat pengaruh yang nyata dan siginikan antara perputaran piutang dengan 

modal kerja. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memandang perlu untuk 

memberikan saran sebagai masukan kepada pihak perusahaan untuk perbaikan di 

masa yang akan datang, diantaranya adalah : 

1. Memaksimalkan tingkat perputaran piutang dagang, maka pihak perusahaan 

harus berupaya untuk meminimalkan rata-rata piutang dagang yang berputar, 

yaitu dengan memiliki pengelompokan piutang berdasarkan jatuh temponya, 

hal ini berguna untuk mengantisipasi tindakan dan yang kedua untuk 

keputusan mengambil tindakan lebih lanjut, sebab makin lama waktu 

pembayaran yang ditetapkan berarti makin lama modal terikat dalam piutang 

dagang. 

2. Perubahan modal yang terjadi menunjukkan bahwa pihak perusahaan harus 

lebih maksimal dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam 

penjualan dan penarikan piutang secara maksimal, hal ini perlu dilakukan 

agar modal terus berkembang dan perusahaan dapat terhindar dari penurunan 
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aktiva lancar dan permasalahan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Besarnya pengaruh perputaran piutang dagang terhadap modal kerja 

menunjukkan bahwa perlunya pihak perusahaan melakukan perencanaan 

penjualan yang lebih maksimal terutama dalam menganalisa 5C pelanggan 

dalam memberikan fasilitas kredit.  


