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BAB V 

PENUTUP 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh siklus konversi kas 

dan kepemilikan institusional terhadap profitabilitas. Data penelitian diperoleh dari 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2016. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa : 

1. Siklus konversi kas memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

Siklus konversi kas yang lebih lama pada perusahaan cenderung 

memberikan profitabilitas yang lebih rendah. Manajer keuangan dari 

perusahaan dapat meningkatkan keuntungan operasional dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan dengan mengelola 

siklus konversi kas dengan efisien dan menjaga tiap komponen-

komponennya (periode pengumpulan piutang, periode konversi persediaan 

dan periode penangguhan utang) terutama periode pengumpulan piutang 

dan periode konversi persediaan. Manajer keuangan dapat meningkatkan 

profitabilitas dengan mengurangi periode pengumpulan piutang dan 

periode konversi persediaan pada tingkat yang optimal. 

2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

disebabkan karena pemilik mayoritas institusi ikut dalam pengendalian 

perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan mereka 

sendiri meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas.  
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3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini 

menunjukkan  bahwa ukuran perusahaan tidak dapat dijadikan salah satu 

tolak ukur yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba karena perusahaan yang berukuran besar belum tentu mampu 

menghasilkan laba (profit) yang besar juga daripada perusahaan yang 

berukuran kecil. 

4. Umur perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, yang 

berarti bahwa perusahaan yang lebih lama berdiri lebih mudah 

memperoleh pinjaman dari pada perusahaan yang baru berdiri karena bank 

memiliki data ketepatan membayar hutang perusahaan. Perusahaan yang 

telah lama berdiri, profitabilitasnya akan lebih stabil dibandingkan dengan 

perusahaan yang baru berdiri dan akan lebih cepat meningkatkan labanya 

karena adanya pengalaman dari manajemen sebelumnya dalam mengelola 

bisnis perusahaan sehingga akan lebih siap menghadapi berbagai resiko di 

masa yang akan datang. 

 

 Untuk menambah manfaat pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

beberapa saran, antara lain: 

1. Bagi perusahaan, siklus konversi kas  merupakan salah satu faktor yang 

penting bagi setiap perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Karena itu 

perusahaan harus mampu mengelola manajemen modal kerja agar 

profitabilitas perusahaan dapat meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian 

5.2 SARAN 
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ini perlu diperhatikan oleh pemilik modal dan manajer dalam menentukan 

keputusan pendanaan untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya mengangkat permasalahan yang sama, 

disarankan untuk perlu mempertimbangkan variabel-variabel struktur 

kepemilikan/ mekanisme corporate governance yang lain yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, serta memperpanjang 

periode penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.  Untuk 

sektor perusahaan juga dapat diperluas sehingga hasil penelitan tidak 

hanya memiliki implikasi untuk sektor manufaktur saja tetapi juga 

memiliki implikasi untuk perusahaan lainnya di sektor yang berbeda.  

 


