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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1   Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal antara 

lain : 

a. Perputaran kas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Return 

on Asset (ROA). Adanya peningkatan rasio perputaran kas dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan karena semakin efisien atau semakin cepat penggunaan kas 

akan semakin tinggi penjualanya dan laba yang dihasilkan semakin besar. 

Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. 

b. Perputaran piutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA). Perusahaan tidak perlu khawatir terhadap nilai 

perputaran piutang karena tidak akan berpengaruh pada kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Maka penelitian ini tidak mendukung 

hipotesis kedua.  

c. Perputaran persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA). Semakin kecil perputaran persediaan akan 

menyebabkan laba semakin kecil, tetapi dengan barang tertentu akan 

menyebabkan laba semakin besar dikarenakan menjual  barang tersebut 
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pada saat harga sangat tinggi. Maka penelitian ini tidak mendukung 

hipotesis ketiga. 

5.2   Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis bagi akademisi, praktisi, dan perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Akademisi 

Hasil dari peneleitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi 

tentang penelitian mengenai pengaruh manajemen modal kerja yang terdiri 

dari perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap 

return on asset (ROA) dalam perusahaan sektor property, real estat, dan 

konstruksi bangunan pada periode 2014-2018. 

b. Bagi Praktisi 

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai dasar bagi praktisi dalam 

menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan 

modal kerja yang dimilikinya. Praktisi dapat menjadikan ini dasar apabila 

sedang melakukan analisis perusahaan atau apabila sedang menghadapi 

suatu fenomena yang berkaitan dengan manajemen modal kerja ataupun 

profitabilitas. 

c. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan acuan 

untuk menganalisis apakah perusahaan yang dimiliki tersebut sudah baik 

atau belum. Dapat dilihat melalui perputaran kas yang dimiliki dikaitkan 

dengan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan 
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perlu menjaga perputaran kas yang dimiliki, karena akan berakibat pada 

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

5.3   Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan data di mana yang seharunya N 

berjumlah 195 berkurang menjadi 181 saat melakukan input data dalam spss 

dikarenakan tidak memiliki data yang lengkap untuk variable perputaran 

persediaan sehingga harus mengurangi sampel. Selain itu terdapat distribusi 

tidak normal pada uji Kolmogorov smirnov dan tetap dilakukan uji. 


