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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh perputaran modla kerja dan 

perputaran piutang terhadap Profitabilitas perusahaan pada industri barang dan 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016, maka hasil uji hipotesis dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat perputaran modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan, dimana kemampuan perusahaan untuk memanaj 

investasi untuk kegiatan operasional dalam menghasilkan laba perusahaan 

semakin banyak yang akan menyebabkan profitabilitas perusahaan 

meningkat.  

2. Tingkat perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan dimana investasi perusahaan dalam mengatur 

kebijakan kreditnya sangat baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

3. Secara simultan tingkat perputaran modal kerja dan perputaran piutang 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan yang mengindikasikan bahwa apabila perputaran modal kerja dan 

perputaran piutang tinggi maka profitabilitas juga akan semakin tinggi.  

 

 



85 
 

 
  

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, berikut ini akan 

dikemukan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Dalam penelitian ini terlihat perputaran modal kerja yang masih 

dikategorikan rendah. Yang disebabkan karena sebagian besar perusahaan 

belum mampu mengatur invetsasi dalam jangka pendek terutama di dalam 

harta lancar dan hutang lancar untuk kegiatan operasional yang akhirnya 

mendukung profitabilitas perusahaan. Kelebihan dan kekurangan dana 

dalam investasi jangka pendek akan dapat mempengaruhi profitabilitas. 

Oleh karena itu dalam modal kerja pihak perusahaan harus mampu 

meningkatkan investasi modal kerja pada kegiatan operasional jangka 

pendeknya. Perusahaan dapat menerapkan berbagai cara, kebijakan, 

pedoman dan aturan-aturan yang dapat mendorong tercapainya tujuan 

perusahaan maupun tujuan pengelolaan investasi jangka pendek seperti 

efisiensi kegiatan operasional. Semakin efisien kegiatan operasional 

perusahaan, maka perusahaan dapat meminimalisir risiko-risiko yang 

mungkin terjadi, termasuk likuiditas keuangan di jangka pendek. 

2. Perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan yang menandakan bahwa tingkat rasio perputaran piutang 

yang ada diperusahaan dapat tertagih dengan baik sehingga dapat 

meningkatan pemasukan dari penjualan yang telah dilakukan perusahaan. 

Pemberian kredit dalam bentuk piutang sebaiknya dilakukan perusahaan 
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sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditentukan dan selektif 

dalam memilih pelanggan sehingga risiko piutang tak tertagih pada setiap 

penjualan dapat diminimalisir. 

3.  Perputaran modal kerja dan Perputaran piutang berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas perusahaan masih 

tergolong rendah untuk beberpa perusahaan. Perputaran modal kerja juga 

masih tergolong rendah untuk tingkat perputaranya. Perputaran modal 

kerja ini sangat penting dalam memberikan dana dalam bentuk investasi 

jangka pendek pada kegiatan operasionalnya. Pemberian kredit dalam 

bentuk piutang  juga berpengaruh sangat penting dalam perusahaan 

karena merupakan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan laba 

perusahaan. Namun setiap pemberian kredit atau penjualan kredit kepada 

pelanggan dapat memberikan resiko piutang yang tak tertagih dan 

menurunkan pendapatan dari penjualan perusahaan. 

C. Saran 

Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dimiliki 

oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran-saran yang dapat 

dijadikan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian selanjutnya 

dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dibawah ini adalah saran yang dapat 

dinerikan oleh peneliti: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti industri pada bidang yang lain 

yang terdaftar pada BEI 
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b. Peneliti selajutnya juga dapat menambah dan menggunakan variabel 

lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas , volume 

penjualan, ukuran perusahaan dan lainya. 

c. Peneliti juga dapat mengambil indikator profitabilitas yang berbeda 

seperti ROA, NPM dan ROI. 

2. Bagi Perusahaan 

Profitabilitas sangatlah penting bagi perusahaan, karena keberlangsungan 

perusahaan tergantung pada tingkat laba yang didperoleh dari perusahaan. 

Profitabilitas juga dapat menggambarkan keadaan perusahaan bagi investor 

asing yang ingin menanmkan modalnya kepada perussahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus memperhatikan setiap penggunaan dananya untuk kegiatan 

operasional perushaan baik dijangka pendek maupun jangka panjang agar 

bisa di manajmen dengan baik serta efektif dan efisen untuk mempertahankan 

keberlangsungan perusahaan.  

 
 

 

 

 

 

 

 


