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BAB V

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, mengenai analisis pengaruh jumlah modal kerja dan efisiensi

modal penggunaan modal kerja, maka peneliti dapat menarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah modal kerja dan efisiensi penggunaan modal kerja secara

bersama-sama (simultan) mempengaruhi likuiditas. Tetapi secara

parsial variabel jumlah modal kerja tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap likuiditas, sedangkan variabel efisiensi

penggunaan modal kerja mempunyai pengaruh negatif yang

signifikan terhadap likuiditas. Hal ini dikarenakan piutang

perusahaan yang juga meningkat.

2. Jumlah modal kerja dan efisiensi penggunaan modal kerja tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini

disebabkan faktor lain yaitu beban pokok penjualan yang juga

semakin tinggi.

3. Jumlah modal kerja mempunyai pengaruh tidak langsung yang

tidak signifikan terhadap profitabilitas melalui likuiditas yang

disebabkan oleh piutang perusahaan yang tinggi, sedangkan

efisiensi penggunaan modal kerja mempunyai pengaruh tidak

langsung negatif yang signifikan terhadap profitabilitas melalui
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likuiditas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Sehingga dalam

meningkatkan profitabilitas, perusahaan harus mengurangi

penjualan secara kredit agar piutang dapat di tekan.

5. 2 Saran

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan yang ingin meningkatkan labanya dari sisi perputaran

modal kerjanya sebaiknya juga memperhatikan tingkat likuiditas

perusahaan, karena efisiensi mempunyai pengaruh secara langsung

terhadap likuiditas perusahaan yang juga mempengaruhi profitabilitas

yaitu dengan cara mengurangi penjualan secara kredit agar piutang

perusahaan dapat di tekan sehingga likuiditas akan baik yang nantinya

akan meningkatkan profitabilitas.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan dan

kekurangan untuk itu penulis memberikan saran bagi penelitian

selanjutnya yang tertarik dengan topik atau tema penelitian yang sama

diharapkan dapat menambah variabel lain untuk mengukur profitabilitas

perusahaan misalnya piutang dan beban pokok penjualan, karena dalam

penelitian ini jumlah modal kerja, efisiensi modal kerja tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap profitabilitas yang di sebabkan oleh variabel

lain yang lebih dominan yaitu  beban pokok penjualan.


