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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang didapat pada hasil penelitian Pengaruh Modal 

Kerja Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 

(Survey Pada Perusahaan yang Bergerak Disektor Otomotif dan Komponen) 

adalah sebagai berikut : 

1. Perputaran kas pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di BEI untuk 

periode 2011 – 2014 memiliki nilai sebesar 28,77x sehingga keterikatan 

dananya adalah selama 13 hari. Hasil uji secara parsial menunjukkan 

perputaran kas memiliki nilai yang positif dengan signifikansi sebesar 0,209 

yang berarti secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). Selain itu nilai koefisien korelasi menunjukkan 

nilai sebesar 0,117 yang berarti antara perputaran kas dengan profitabilitas 

(ROA) mempunyai hubungan yang sangat rendah. 

2. Perputaran piutang pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di BEI 

untuk periode 2011 – 2014 memiliki nilai sebesar 6,51x sehingga dibutuhkan 

waktu selama 55 hari untuk membuat piutang menjadi kas kembali. Hasil uji 

secara parsial menunjukkan perputaran piutang memiliki nilai yang negatif 

dengan signifikansi sebesar 0,079 yang berarti secara parsial perputaran 

piutang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Sedangkan nilai koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar -0,136 atau 
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0,136 yang berarti antara perputaran piutang dengan profitabilitas (ROA) 

mempunyai hubungan yang sangat rendah. 

3. Perputaran persediaan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di BEI 

untuk periode 2011 – 2014 memiliki nilai sebesar 5,09x sehingga lama 

penyimpanan persediaan adalah selama 71 hari. Hasil uji secara parsial 

menunjukkan perputaran persediaan memiliki nilai yang positif dengan 

signifikansi sebesar 0,003 yang berarti secara parsial perputaran persediaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Nilai koefisien 

korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,344 yang berarti antara perputaran 

persediaan dengan profitabilitas (ROA) mempunyai hubungan yang rendah. 

4. Secara uji simultan antara perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) dengan nilai signifikansi sebesar 0,012. Selain itu besarnya 

profitabilitas (ROA) yang dipengaruhi oleh perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan adalah sebesar 13,2%.  

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan hendaknya dapat mengelola kas dan piutang lebih baik lagi 

agar kas dan piutang yang dimiliki dapat meningkatkan profitabilitas (ROA) 

bagi perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti kembali tentang pengaruh modal 

kerja terhadap profitabilitas (ROA) agar dapat menambahkan variabel lain 

seperti biaya (cost expenses), ukuran perusahaan dan total asset turnover. 


