
 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas  

perusahaan ditinjau dari aktivitas pada PT. Martina Berto Tbk selama kurun 

waktu lima tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas perusahaan PT. Martina Berto Tbk selama lima tahun tersebut 

dinilai kurang baik melihat penurunan yang terjadi pada setiap aspek yang diteliti, 

dimulai dari perputaran piutang yang mengalami penurunan di setiap tahunnya,  

rata-rata penagihan piutang yang semakin melambat setiap tahunnya sehingga 

penagihan piutangnya cenderung semakin lama. Untuk perputaran persediaannya 

pun cenderung menurun dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2015 saja. 

Perputaran modal kerja dapat dikategorikan efektif karena mengalami kenaikan 

selama dua tahun dan tahun-tahun berikutnya menunjukkan hasil yang stabil, 

hanya pada tahun 2013 mengalami penurunan. Perputaran aset tetap mengalami 

penurunan, dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2015 saja dan yang 

terakhir perputaran total aset menurun pada tahun 2013 dan stabil pada tahun 

2014 dan 2015 dan kembali mengalami penurunan pada 2016. Hampir semua 

aspek yang telah dianalisis mengalami penurunan bahkan fluktuasi disebabkan 

oleh ketidakstabilan penjualan yang ada dalam perusahaan tersebut. 



 
 

 
 

Jika ditinjau dari perbandingan dengan rasio aktivitas industri sejenis, 

rasio aktivitas PT. Martina Berto Tbk menunjukkan efektivitas perusahaan yang 

kurang baik. Hal tersebut dapat dinilai dari tujuh rasio aktivitas, yaitu : 

1. Perputaran Piutang (Receivable Turnover) cenderung mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun yang cukup drastis, terutama pada tahun 

2013 dan 2016. 

2. Hari rata-rata Penagihan Piutang (Days of Receivable) sendiri juga 

menunjukkan angka yang tidak baik sehingga hari penagihan piutangnya 

selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

3. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) cenderung mengalami 

peningkatan setiap tahunnya sehingga perputaran persediaan cenderung 

cepat. 

4. Hari rata-rata Penyimpanan Persediaan (Days of  Inventory) juga 

menunjukkan persediaan yang tersimpan di gudang tidak tertumpuk terlalu 

lama sehingga setiap tahunnya hari rata-rata penyimpanan persediaan 

cenderung meningkat dalam artian baik.  

5. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover) cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan 

efektivitas perusahaan yang tidak baik dalam mengelola modal kerja. 

6. Perputaran Aset Tetap ( Fixed Assets Turnover) sendiri juga cenderung 

mengalami peningkatan karena dapat melebihi standar industri yang ada, 



 
 

 
 

7. Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) sendiri pada tahun 2013 dan 

2016 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam mengelola aset terlihat tidak baik.  

5.2 Saran 

1. Perusahaan harus mampu meningkatkan volume penjualan agar aset yang 

dimiliki dapat seimbang dengan penjualan yang telah dilakukan. Karena 

dilihat dari perhitungan yang dilakukan kemampuan perusahaan dalam 

melakukan penjualan masih kurang optimal sehingga menyebabkan 

kenaikan aktiva. 

2. Perusahaan harus mampu mengelola Receivable Turnover, Days of 

Receivable, Inventory Turnover, Days of Inventory, Working Capital 

Turnover, Fixed Assets Turnover, dan Total Assets Turnover dengan 

optimal agar aktivitas yang terjadi di perusahaan menjadi stabil atau 

bahkan mengalami peningkatan di setiap periodenya. Pengelolaan aktivitas 

yang optimal maka akan menandakan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam pengelolaan aktivitasnya sudah maksimal. 


