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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perputaran Modal 

Kerja, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan terhadap 

Profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perputaran Modal Kerja tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Nilai 

probability Perputaran Modal Kerja sebesar 0,0659 berada lebih besar dari 

α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar -1,879355. Artinya Perputaran 

Modal Kerja (X1) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (Y). 

2. Perputaran Kas tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Nilai probability 

Perputaran Kas  sebesar 0,1639 berada lebih besar dari α 0,05 dengan nilai 

t-Statistic sebesar -1,412272. Artinya Perputaran Kas (X2) tidak 

berpengaruh terhadap Profitabilitas (Y). 

3. Perputaran Piutang tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Nilai 

probability Perputaran Piutang  sebesar 0,6077 berada lebih besar dari α 

0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 0,516571. Artinya Perputaran Piutang 

(X3) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (Y). 

4. Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap Profitabilitas. Nilai 

probability Perputaran Persediaan  sebesar 0,0338 berada lebih rendah dari 

α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 2,181411. Artinya Perputaran 

Persediaan (X4)  berpengaruh terhadap Profitabilitas (Y). 
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5. Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan 

Perputaran Persediaan berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas. 

Nilai F hitung sebesar 3,700626 dengan nilai probability 0,010146 lebih 

rendah dari α 0,05. Artinya Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, 

Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap Profitabilitas. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi pihak manajemen harus lebih memperhatikan lagi perputaran 

modal kerja agar lebih efektif dan efisien sehingga modal kerja mampu 

meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Bukan hanya perputaran 

modal kerja yang harus dievaluasi oleh pihak manajemen, tetapi 

perputaran kas dan perputaran piutang juga harus dievaluasi agar dapat 

lebih memaksimalkan potensi yang ada dan dapat meningkatkan 

profitabilitas. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor yang akan melakukan investasi dapat menggunakan 

Perputaran Persediaan sebagai acuan dalam melakukan investasi untuk 

meminimalisasi resiko investasi. 
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3. Bagi Objek Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan memperpanjang periode 

penelitian dan juga menggunakan variabel penelitian yang lebih banyak 

sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 

 


