
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Kinerja dari perusahaan manufaktur dengan sub-sektor aneka 

industri, sub-sektor industi dasar dan kimia, dan sub-sukter barang 

konsumsi selama periode 2014-2016 menunjukkan Gross Profit Margin 

positif dengan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. GPM sampel 

yang terkategori dalam Main Board lebih tinggi daripada Development 

Board. Kinerja laba di atas dicapai oleh perusahaan sampel dengan 

mengelola asetnya yang digolongkan menjadi aset tetap dan modal kerja. 

Efisiensi dari pengelolaan modal kerja yang terdiri dari atas piutang, 

persediaan, dan hutang diukur dalam rasio konversi kas (Cash Conversion 

Cycle, CCC).  

 Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap 46 

sampel selama tiga tahun (2014-2016) dengan 138 pengamatan 

disimpulkan sebagai berikut:   

1. Inferensi terhadap koefesien regresi variabel CCC menggunakan uji t 

menunjukkan cukup bukti untuk menerima hipotesis nol hasil bahwa 

manajemen modal kerja (CCC) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.  

2. Inferensi terhadap koefesien regresi variabel ukuran perusahaan (LF) 

dengan nilai logaritma natural dari aset tetap menggunakan uji t  

menunjukkan tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis nol bahwa 

ukuran perusahaan (LF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.  

3. Inferensi terhadap variabel dummy mewakili beoard menggunakan uji t 

menunjukkan tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis nol bahwa 

board berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 Dengan kata lain penelitian terhadap kinerja laba sampel sektor 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia menunjukkan terdapat Gross Profit 

Margin yang berbeda secara signifikan antara kategori Main Board dan 

Development Board. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kinerja sampel 



kedua kategori dalam mengelola aset tetap perusahaan secara efisien. Akan 

tetapi perbedaan kinerja laba di atas tidak berkaitan secara signifikan 

dengan kinerja sampel kedua kategori dalam mengelola modal kerjanya.  

5.2 Saran  

 Setelah dilakukannya analisis dan kesimpulan, maka 

direkomendsikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan  

  Temuan bahwa kinerja laba perusahaan sampel berelasi tidak 

signifikan dengan efisiensi pengelolaan modal kerja menunjukkan 

bahwa perusahaan perlu mengelola modal kerja dengan baik : 

pengumpulan piutang yang lebih cepat, persediaan yang tidak terlalu 

lama di gudang, serta waktu pelunasan hutang yang lebih tepat 

waktu.   

2. Bagi Akademisi 

  Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat mengembangkan 

model penelitian dengan memanfaatkan tiga komponen dari CCC 

yaitu piutang dagang, persediaan, dan hutang dagang. Hal ini penting 

untuk dapat melihat komponen CCC mana yang lebih berpengaruh 

terhadap kinerja laba.  

 

 

 

  

 

 


