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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan mengenai 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap tingkat likuiditas perusahaan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, analisis manajemen modal 

kerja dalam aktiva lancar pada PT. INTI secara keseluruhan cenderung 

mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan modal kerja lebih banyak 

berasal dari kewajiban jangka pendek dalam utang usaha dan utang bank 

sehingga menambahkan aktiva lancar perusahaan. Sedangkan perkembangan 

hutang lancar cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan 

modal kerja perusahaan sebagian besar dari kewajiban jangka pendeknya 

melalui utang usaha dan perusahaan belum dapat memenuhi sepenuhnya 

kewajiban jangka pendeknya dengan baik.  

2. Dari hasil analisis statistik diketahui nilai t hitung < nilai t tabel, maka H0 

diterima. Hal ini dibuktikan dengan keseluruhan pehitungan uji t 

dibandingkan dengan nilai tabel. Yang berarti bahwa modal kerja tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas perusahaan. 

3. Besarnya pengaruh manajemen modal kerja terhadap tingkat likuiditas 

perusahaan berdasarkan perhitungan current ratio, quick ratio, cash ratio dan 

working capital to total assets ratio cenderung mengalami peningkatan 

sebesar 31,42%. Dengan rincian sebagai berikut : 

- Berdasarkan perhitungan current ratio pengaruhnya sebesar 21,72%. Sisanya 

78,28% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

-  Berdasarkan perhitungan quick ratio pengaruhnya sebesar 22,18%. Sisanya 

77,82% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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-  Berdasarkan perhitungan cash ratio pengaruhnya sebesar 30,58%. Sisanya 

69,42% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

-  Berdasarkan perhitungan working capital to total assets ratio pengaruhnya 

sebesar 53,14%. Sisanya 46,86% ditentukan oleh faktor lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

 

5.2  Saran 

 Setelah melihat hasil penelitian dan mengambil kesimpulan, maka penulis 

memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

  a. Sebaiknya PT. INTI melakukan pengelolaan modal kerja dengan baik dan 

lebih cermat. Terutama dalam menentukan jumlah persediaan yang terlalu 

besar, sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian pula dengan 

piutang usaha, harus dikelola secara lebih efisien. Perusahaan harus 

memperhitungkan biaya atas resiko tidak dapat ditagihnya piutang, karena 

semakin lama jangka waktu pengumpulan piutang, maka semakin besar 

investasi pada piutang yang mengakibatkan biaya semakin besar.  

  b. Sebaiknya PT. INTI mempertahankan tingkat likuiditas yang telah dicapai. 

Dengan semakin meningkatnya likuiditas perusahaan, maka kepercayaan 

pihak luar terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, 

tidak akan berkurang, sehingga kontinuitas perusahaan masih tetap terjamin. 

2.  Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat meneliti manajemen modal kerja dengan hal selain likuiditas, misal 

profitabilitas ataupun solvabilitas. Peneliti selanjutnya dapat pula menambah 

rentang waktu penelitian, meneliti dengan sampel perusahaan yang lebih 

banyak. 

 

 


