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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
  

5.1 Simpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh modal kerja dan likuiditas terhadap 

profitabiltas pada perusahaan Aneka Tambang triwulan ke 2 tahun 2007 sampai 

dengan triwulan ke 3 tahun 2014. Analisis dilakukan menggunaan analisis regresi 

linier berganda dengan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

Ver.22.00.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukan perputaran modal kerja (Working 

Capital Turnover Ratio) berpengaruh positif signifikan terhadap Return On 

Asset. 

2. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa quick ratio berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.  

3. Hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa perputaran modal kerja 

dan Quick Ratio berpengaruh signnifikan terhadap Return On Asset.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

 

1. Untuk Perusahaan  

Berdasarkan penelitian yang menunjukan adanya pengaruh perputaran  modal 

kerja dan Quick Ratio terhadap Return On Asset. Diharapkan perusahaan lebih 

memperhatikan faktor-faktor tersebut agar agar dapat meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

2. Untuk Investor 

Para investor dan calon investor yang ingin berinvestasi pada PT ANTAM 

hendaknya memperhatikan kebijakan modal kerja terutama variabel struktur 

perputaran modal kerja yang mempengaruhi profitabilitas secara signifikan. 

 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis 

di sarankan untuk menambahkan rasio-rasio keuangan lainnya 

seperti leverage ratio yaitu untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan menggunakan hutang yang dipinjam sehingga manajemen 
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bisa mengambil kebijakan modal kerja sesuai dengan kebutuhan 

operasional perusahaan serta likuiditas tetap terjaga dan profitabilitas 

dapat ditingkatkan, activity ratio yaitu untuk mengukur seberapa 

efektif perusahaan menggunakan berbagai aktiva yang dimiliki dan 

memasukkan unsur cash convertion cycle sebagai unsur evaluasi dan 

analisis komponen individual unsur– unsur pembelanjaan, sehingga 

dapat memberikan hasil yang lebih tepat, akurat dan dapat 

memberikan gambaran apakah hasil yang diperoleh konsisten 

dengan penelitian-penelitian terdahulu. 

 


