
   

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan di bab sebelumnya, oleh 

karena itu peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Dalam hasil analisis pengujian yang pertama yaitu manajemen modal kerja 

yang diukur dengan cash conversion cycle tidak terdapat pengaruh terhadap 

profitabilitas  

2. Perputaran Kas tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan 

tarnsportasi di Bursa Efek Indonesia.  

3. Pertumbuhan Penjualan tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan transportasi di Bursa Efek Indonesia, yaitu karena Ketidaksesuaian 

hasil ini dipengaruhi oleh banyaknya persediaan bahan baku dan barang dalam 

proses yang tidak siap untuk dijual sehingga mengakibatkan hasil penjualan 

berkurang.  

 

5.2 Keterbatan dan Saran 

1. Bagi Perusahaan harus tetap optimis, memiliki keyakinan dan tetap 

bertahan dengan profitabilitas yang dimiliki walaupun hasil menunjukan 

tidak terdapat profit yang memuaskan dan terkadang juga dengan hasil 

profit yang minus, perusahaan harus memiliki keyakinan bahwa 

walaupun di tahun yang akan datang akan ada perubahan profit yang 

semakin baik, karena profit suatu perusahaan tidak ditentukan dengan 

ROA saja tetapi prinsipnya perusahaan dengan mempertahankan cash 

flow yang positif, yaitu suatau laporan keuangan yang berisikan 

pengaruh kas dari kegiatan oprasional, kegiatan transaksi investasi dan 

kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau 



   

penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode, yang 

artinya jika cash flow yang positif perusahaan dapat memenuhi 

kewajiban jangka panjang dan jangka pendek perusahaan, sehingga 

kolektibilitas perusahaan jangan sampai turun untuk perusahaan yang 

memiliki hutang di bank. 

2. Bagi penelitian selanjutnya yaitu tetap melanjutkan penelitian ini karena 

mungkin terdapat perubahan hasil di tahun yang akan datang sehingga 

hasil penelitian bisa semakin baik dan sempurna, dan juga sebaiknya 

menambah variabel lain yang akan menyebabkan lebih tereksplorasi hal-

hal yang menarik dan tersembunyi dari topik yang sudah diteliti, seperti 

menambah variabel lain. Dan sebaiknya melihat terlebih dahulu hasil 

cash flow dari masing-masing perusahaan, sehingga dapat dilihat apakah 

perusahaan tersebut sehat atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	Transportasi merupakan aspek yang penting dalam pertumbuhan perekonomian khususnya di kota-kota besar. dikarenakan bahwa transportasi berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah perlu mengutamakan penting...
	Transportasi dalam ruang lingkup ekonomi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang senantiasa meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi diperlukan pengembangan jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan serta saran...
	Sektor transportasi memiliki prospek yang sangat bagus dimasa yang akan datang karena bisa dilihat bahwa Indonesia adalah Negara berkembang yang berarti bahwa negara yang sedang giat – giatnya melakukan pembangunan infrastruktur agar dapat menjadikan ...
	Dapat dilihat juga pada akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo sedang giat-giatnya membangun infrastruktur bagi Indonesia, terbukti pada 2 tahun terakhir ini Presiden Jokowi sudah dapat memberikan hasil yang memuaskan dan nyata bagi publik, hak tersebut...
	1.2 PERUMUSAN MASALAH
	Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka permasalahan yang terdapat pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
	1.4 MANFAAT PENELITIAN

	LANDASAN TEORITIS
	2.2 Manajemen Modal Kerja
	Manajemen modal kerja adalah kemampuan untuk mengelola aktiva lancar dan kewajiban lancar secara secara ektif dan efisien (Makori & Jagongo, 2013)
	Menurut  Aini (2012) manajemen modal kerja merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen modal kerja yaitu pengelolaan aktiva lancar dan kewajiban lancar serta pembia...
	a. Tujuan dari manajemen modal
	yaitu mengelola aset lancar yang meliputi kas, piutang, persediaan serta kewajiban lancar yang meliputi utang dagang, surat-surat berharga, dan biaya-biaya yang masih harus dibayar. Piutang, hutang, dan persediaan merupakan komponen dari manajemen m...
	b. The Operation and Cash Conversion Cycle (CCC) Theory
	Teori yang ada di dalam CCC merupakan pengelolaan modal kerja yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, sehingga manajer keuangan berfungsi untuk mengambil keputusan yang terkait dengan aset dan kewajiban jangka pendek. Didalam CCC atau siklus kon...
	2.3 Perputaran Kas
	Kas adalah salah satu komponen dalam modal kerja yang memiliki tingkat pencairan paling cepat untuk dana dalam jangka pendek. Bila semakin besar total kas pada perusahaan mengartikan tingginya tingkat dari pencairan dana dalam jangka waktu pendek. Kes...
	Menurut Gill dalam (Kasmir, 2011) rasio perputaran Kas (Cash Turn Over) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya didalam rasio ini berguna untuk mengetahu...
	2.5 Perusahaan Transportasi
	Sampel penelitian ini adalah perusahaan transportasi karena memiliki prospek cerah di masa datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar. Perusahaan jasa transportasi memiliki iklim persaingan yang sangat ketat, karena tran...

	2.6 KERANGKA PEMIKIRAN
	2.7 DEFINISI OPRASIONAL
	2.7.1 Variabel Dependen
	Variable dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas menggunakan ROA
	a) ROA
	Tujuan dari menganalisis ROA yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan menggunakan total kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. ROA bisa dijadikan s...
	Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan bersih yang tersedia bagi para stakeholders biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya. Rumus ROA sebagai berikut:
	b) CCC (Cash Conversion Cycle)
	Manajemen modal kerja adalah pengelolan aktiva lancar dan kewajiban lancar perusahaan , termasuk pembiayaan dalam aktiva lancar secara efektif dan efisien (Rahma, 2011). Manajemen modal kerja dapat diukur dengan Cash Conversion Cycle (CCC). Menurut  ...
	c) Cash Turn Over (Perputaran Kas)
	Menurut Gill dalam (Kasmir, 2011) rasio perputaran Kas (Cash Turn Over) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan
	Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut:
	d) Sales Growth

	2.8 HIPOTESIS PENELITIAN
	2.9 PENELITIAN TERDAHULU
	3.4.1 Uji Asumsi Klasik
	Pengujian asumsi klasik disyaratkan dalam analisis regresi yang digunakan untuk menguji data-data sehingga data tersebut terdistribusi normal atau mendekati normal dan persamaan regresi telah bebas dari multikolonieritas, auotokorelasi, dan heteroske...
	1. Uji Normalitas
	Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika ssyarat
	ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam pengujian normalitas yaitu dengan menggunakan uji kolmogrov- smirnov. Yaitu dengan nilai yang dikatakan tidak signifikan yaitu pada 0,05 (sig>0,05). Yang disimpulka...
	3.4.3 Menilai Goodness of Fit Suatu Model
	Dalam mengukur ketepatan suatu fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari menilai goodness of fit-nya. Dalam statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik t dan F. Perhitungan statis...
	c) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap ROA
	Hasil signifikansi dari pertumbuhan penjualan sebesar 0,367 > 0,05, yang berarti bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dalam hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaputra & Christia...
	Sedangkan penelitian yang sesuai dilakukan oleh (Meidiyustiani, 2016) dan (Barus & Leliani, 2013) Ketidaksesuaian hasil ini dipengaruhi oleh banyaknya persediaan armada yang tidak siap untuk dijual ataupun disewa sehingga mengakibatkan hasil penjuala...
	5.1 Kesimpulan
	Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan di bab sebelumnya, oleh karena itu peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
	1. Dalam hasil analisis pengujian yang pertama yaitu manajemen modal kerja yang diukur dengan cash conversion cycle tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas
	2. Perputaran Kas tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan tarnsportasi di Bursa Efek Indonesia.
	3. Pertumbuhan Penjualan tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan transportasi di Bursa Efek Indonesia, yaitu karena Ketidaksesuaian hasil ini dipengaruhi oleh banyaknya persediaan bahan baku dan barang dalam proses yang tidak s...
	5.2 Keterbatan dan Saran
	1. Bagi Perusahaan harus tetap optimis, memiliki keyakinan dan tetap bertahan dengan profitabilitas yang dimiliki walaupun hasil menunjukan tidak terdapat profit yang memuaskan dan terkadang juga dengan hasil profit yang minus, perusahaan harus memili...
	2. Bagi penelitian selanjutnya yaitu tetap melanjutkan penelitian ini karena mungkin terdapat perubahan hasil di tahun yang akan datang sehingga hasil penelitian bisa semakin baik dan sempurna, dan juga sebaiknya menambah variabel lain yang akan menye...

	DAFTAR PUSTAKA

