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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 2 (dua) perusahaan 

tambang yaitu PT. Aneka Tambang Tbk. dan PT. International Nickel Indonesia 

Tbk. didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada PT. Aneka Tambang Tbk. perputaran kas, perputaran piutang, 

dan perputaran persediaan secara bersama-sama memiliki hubungan 

yang kuat terhadap tingkat profitabilitas berdasarkan perhitungan 

koefisien korelasi yaitu sebesar 0,962 dan koefisien determinasi 

sebesar 92,54%. Sedangkan pada PT. International Nickel Indonesia 

Tbk. terdapat koefisien korelasi yaitu sebesar 0,962 dan koefisien 

determinasi sebesar 89,30%. Walaupun PT. International Nickel 

Indonesia Tbk. memiliki hubungan ataupun pengaruh yang kuat namun 

dari uji keseluruhan tidak memiliki hubungan yang signifikan dihitung 

berdasarkan uji keseluruhan dengan bantuan software SPSS for 

windows release 13, yang menyatakan tidak signifikan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh pengaruh manajemen perusahaan dalam pengaturan 

dan pengelolaan perputaran komponen modal kerja. 

2. Peputaran kas secara individu memiliki pengaruh yang signifikan pada 

PT. Aneka Tambang Tbk. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan 

statistik yaitu thitung = 5,19 > ttabel  = 2,57. Sedangkan untuk PT. 

International Nickel Indonesia Tbk. sudah diketahui dari uji korelasi 

yang menyatakan tidak ada pengaruh antara perputaran kas dengan 

tingkat profitabilitas. 

3. Perputaran piutang secara individu tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, baik pada PT. Aneka 

Tambang Tbk maupun PT. International Nickel Indonesia. Hal ini 

disebabkan oleh jumlah dari piutang bila dibandingkan dengan jumlah 

komponen modal kerja lain yang diteliti seperti kas, adalah sangat 

kecil jumlahnya. Dan juga dapat dilihat dari hasil perhitungan. Pada 
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PT. Aneka Tambang Tbk. H0 diterima karena thitung = 2,5 < ttabel = 2,57. 

Sedangkan pada PT. International Nickel Indonesia Tbk. sudah 

diketahui dari perhitungan koefisien korelasi dan koefisien 

determinasi. 

4. Perputaran persediaan secara individu tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, baik pada PT. Aneka 

Tambang Tbk. maupun PT. International Nickel Indonesia Tbk. Hal ini 

disebabkan karena karakteristik persediaan pada industri pertambangan 

berbeda dengan karakteristik persediaan pada perusahaan-perusahaan 

pada umumnya, dimana pada industri pertambangan persediaannya 

dipengaruhi oleh: 

- Kondisi pasar regional dan global, 

- Situasi politik regional dan global, 

- Nilai tukar diluar, 

- Jumlah persediaan di alam, 

- Keberhasilan perusahaan dalam menemukan sumber daya 

tambang yang ada di alam. 

Hal ini dapat dilihat juga pada hasil perhitungan yang telah diperoleh 

dengan menggunakan analisis regresi multiple. 

 

5.2 Saran 

Setelah melihat hasil penelitian dan mengambil kesimpulan, maka berikut 

ini saran yang dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

1. Bagi Perusahaan: 

a. Sebagai perusahaan yang mempunyai pasar di Indonesia dan 

internasional, PT. Aneka Tambang Tbk. sudah melakukan 

pengelolaan dan pengaturan kas yang baik. Sedangkan untuk 

PT. International Nickel Indonesia Tbk. harus melakukan 

pengelolaan dan pengaturan kas yang lebih baik, sebab kas 

merupakan salah satu komponen penting dalam modal kerja 
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yang harus dijaga tingkat perputarannya. Apalagi PT. 

International Nickel Indonesia Tbk. juga memiliki pasar 

internasional yang luas. Bila dibandingkan dengan PT. Aneka 

Tambang Tbk. seharusnya PT. International Nickel Indonesia 

Tbk. seharusnya memiliki pengelolaan kas yang lebih baik.  

b. Demikian juga terhadap pengelolaan piutang harus dapat 

dimaksimalkan, walaupun dari hasil penelitian menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan dikarenakan proporsi piutang dalam 

current assets yang kecil, namun demikian dimasa yang akan 

datang bisa terjadi penambahan proporsi piutang dalam jumlah 

yang besar yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti 

ekspansi yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Tbk. 

maupun PT. International Nickel Indonesia ke dalam pasar 

internasional, maupun kondisi resesi dunia, yang kesemuanya 

itu akan mempengaruhi profitabilitas. 

c. Selain itu perusahaan harus mampu mengelola persediaan 

dengan baik. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk dapat mengantisipasi ataupun 

memprediksi faktor-faktor non-financial yang mempengaruhi 

persediaan. Pada praktiknya persediaan ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor perubahan kondisi perekonomian makro seperti 

merosotnya nilai tukar rupiah, situasi global mengenai fluktuasi 

harga komoditas tambang dunia, dan juga perkembangan 

politik nasional, regional, serta global. Hal penting lainnya 

yang perlu mendapat perhatian utama yang telah didefinisikan 

sendiri oleh PT. Antam Tbk. sebagai kunci sukses usaha 

pertambangan adalah keberhasilan perusahaan dalam 

menemukan sumber bahan tambang. Begitu juga dengan PT. 

International Nickel Indonesia Tbk. yang menemukan sumber 

bahan tambang untuk kelancaran produksinya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya:  

Dapat meneliti komponen modal kerja lainnya selain kas, piutang, dan 

persediaan, dalam hubungannya dengan profitabilitas, karena dari 

penelitian yang telah penulis lakukan terdapat faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Peneliti 

selanjutnya dapat pula meneliti di tempat penelitian yang lain yang 

sejenis ataupun yang berlainan jenis seperti rumah sakit, hotel, 

transportasi, perbankan, asuransi, telekomunikasi dan lain sebagainya. 

Peneliti selanjutnya juga dapat menambah rentang waktu yang ada. 


