
BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada BAB IV maka pada bagian penutup ini akan 

diuraikan mengenai hasil kesimpulan penelitian secara umum serta saran-saran yang 

berguna bagi UMKM Peternakan Ayam Petelur“UD PASTI MAJU” Blitar  

sehubungan dengan masalah yang diteliti yaitu berkaitan dengan efisiensi 

penggunaan modal kerja, sehingga pada nanti dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi UMKM dalam menetapkan kebijaksanaan modal kerjanya. 

1. UMKM Peternakan Ayam Petelur “UD PASTI MAJU”Blitar merupakan 

UMKM yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur, sehingga 

penggunaan modal kerja yang dilaksanakan yaitu didasarkan pada kebutuhan 

untuk membelanjai operasional sehari-hari, menutup kerugian usaha, 

pembelian aktiva tetap dan membayar hutang jangka panjang. 

2. Dari penilaian rasio efisiensi modal kerja tingkat perputaran modal kerja 

(TPMK) dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami fluktuatif begitu juga 

dilihat dari rasio return working capitanya. Hal yang sama juga dialami pada 

analisis profitabilitas yang mengalami fluktuatif selama 3 tahun terakhir yaitu 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Yaitu dari keseluruhan rasio baik pada 

efisiensi modal kerja maupun profitabilitas, yang meliputi Gross Profit Margin 

(GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Tingkat 

Perputaran Modal Usaha, Return On Asset (ROA) dan Return On Equity 



(ROE), nilai masing–masing rasio meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012, 

namun kemudian mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013. 

Namun walaupun demikian, turunnya nilai rasio pada akhir tahun 2013 tidak 

seburuk atau serendah sebagaimana di tahun 2011. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa kinerja masing-masing rasio cenderung lebih baik atau bisa dikatakan 

efisien. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dalam bab ini akan 

diberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi UMKM 

Peternakan Ayam Petelur “UD PASTI MAJU” Blitar dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya. 

1. UMKM Peternakan Ayam Petelur “UD PASTI MAJU”Blitar sebaiknya 

mengalokasikan kelebihan uang yang tidak dimanfaatkan untuk diinvestasikan 

jangka pendek dalam bentuk memproduksi pakan ternak sendiri, ataumancari 

pakan ternak penganti yang lebih murah yang dapat memberikan manfaat jangka 

pendek dan juga sebaiknya menambah aktiva tetap sesuai dengan kebutuhan 

UMKM. 

2. Dimasa sulit efisiensi merupakan kebutuhan yang mendesak, oleh karena itu 

UMKM Peternakan Ayam Petelur “UD PASTI MAJU”Blitar harus mampu 

meningkatkan efisiensi yang lebih baik daripada peningkatan efisiensi UMKM 

lain yang menjadi pesaingnya. dengan cara memanfaatkan sumber daya yang 

ada dengan maksimal untuk pencapaian keuntungan yang maksimum. 



 


