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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

   Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi untuk menguji mengenai relasi antara modal kerja, penjualan, dan laba 

pada perusahaan yang terdaftar di sektor perdagangan besar pada tahun 2012-

2014 didapatkan beberapa kesimpulan seperti berikut ini : 

1. Modal kerja berpengaruh signifikan terhadap penjualan perusahaan. Hal 

ini dibuktikan berdasarkan hasil dari uji t pada variabel modal kerja 

terhadap penjualan yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,0 < α, 

yaitu sebesar 0,05 

2. Penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan hasil dari uji t pada variabel  penjualan terhadap 

laba yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,0 < α, yaitu sebesar 

0,05 

3. Modal kerja berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan hasil dari uji t pada variabel modal kerja 

terhadap laba yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,0 < α, yaitu 

sebesar 0,05 

4. Modal kerja berpengaruh signifikan terhadap laba melalui penjualan 

sebagai variabel mediator. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil dari uji t 
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pada variabel modal kerja dan penjualan terhadap laba  yang 

menghasilkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,004 dan 0,00 < 

α, yaitu sebesar 0,05. Pengaruh modal kerja terhadap laba melalui 

penjualan sebagai variabel moderator  dapat digambarkan pada gambar 

berikut : 

 

 

 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu hilangnya 

sebagian informasi yang berupa data negatif pada variabel modal kerja dan 

variabel laba pada tahun 2012-2014. Hilangnya sebagian informasi ini  

dikarenakan transformasi data dalam bentuk logaritma narural untuk 

pengujian asumsi klasik guna memenuhi asumsi distribusi normal. 

 

5.3 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Bagi perusahaan diharapkan tetap memperhatikan pengelolaan 

dalam modal kerja sehingga dapat meminimalisirkan dana yang 
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menganggur dan dapat mengoptimalkan laba yang dihasilkan. 

Meminimalisirkan dana yang mengganggur dapat dilakukan dengan 

mengamati perkembangan data  perusahaan seperti data penjualan dari 

tahun ke tahun sehingga pertumbuhan penjualan dapat diketahui. Dari 

situ, diharapkan perusahaan dapat memprediksikan modal kerja yang 

akan digunakan untuk membeli persediaan barang atau untuk melakukan 

aktifitas perusahaan lainnya. Dana menganggur yang dapat diminimalisir 

tersebut dapat dialokasikan pada aktifitas perusahaan lainnya yang 

menyebabkan perputaran dana tersebut dapat lebih efektif sehingga laba 

yang dihasilkan dapat dicapai dengan optimal .Selain pengelolaan modal 

kerja, perusahaan juga memerlukan strategi dalam upaya peningkatan 

penjualan baik dalam segi pemasarannya maupun dalam segi produksinya 

guna bertahan dalam persaingan bisnis dan peningkatan laba yang sudah 

ditargetkan oleh masing-masing perusahaan dapat terpenuhi.  

2. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum tercantum 

dalam penelitian seperti hutang perusahaan, likuiditas perusahaan, dll 

sehingga dapat memperluas cangkupan penelitian mengenai modal kerja, 

penjualan, maupun mengenai laba perusahan.  

  


