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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh 

efisiensi modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur melalui 

Cash Convertion Cycle (CCC) dan diolah menggunakan analisis regresi 

berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Dari 

hasil pengolahan data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji t secara parsial 

a) DSO (Days Sales Oustanding) berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap NPM dengan probabilitasnya sebesar 0,834. Nilai 

probabilitasnya 0,834 > 0,05 yang berarti bahwa Ho dierima dan H1 

ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa  DSO tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

b)  DIO (Days Inventory Outstanding) berpengaruh positif signifikan 

terhadap NPM dengan probabilitasnya 0,001.nilai probabilitasnya 

0,011 < 0,05 yang berarti bahwa Ho dierima dan H1 ditolak. Maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa  DIO berpengaruh positif 

signifikan terhadap probilitas perusahaan. 
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c) DPO (Days Payable Outstanding) berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap NPM dengan probabilitasnya sebesar 0,683. 

Nilai probabilitasnya 0,683 > 0,05 yang berarti bahwa Ho dierima 

dan H1 ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa  DPO tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

d)  CCC (Cash Convertion Cycle) berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap NPM dengan probabilitasnya sebesar 0,140. 

Nilai probabilitasnya 0,140 > 0,05 yang berarti bahwa Ho dierima 

dan H1 ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa  CCC tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

e) Hasil uji F simultan DSO (Days Sales Oustanding), DIO (Days 

Inventory Outstanding), DPO (Days Payable Outstanding), CCC 

(Cash Convertion Cycle) berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas sebesar perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitan 

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 10 perusahaan dari 18 populasi 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Periode penelitian yang digunakan hanya 3 tahun yaitu tahun 2016-2018 

3. Hasil pengujian R Square dalam penelitian ini hanya mendapatkan 10,4% 

sedangkan 89,6% adalah variabel lain. 

5.3 Saran 

1. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi 

investor dalam memberikan alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk 

menanamkan modal kepada perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Meskipun DSO, DPO dan CCC tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan, perusahaan masih perlu meningkatkan 

pengelolaan persediaan, aktiva, dan kewajiban guna menarik minat 

investor untuk tetap berinvestasi pada perusahaan. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel 

yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai 

sektor dan memperpanjang periode penelitian. Penelitian yang akan datang 

juga sebaiknya menambah variabel independen yang masih berbasis pada 
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laporan keuangan selain yang digunakan dalam penelitian ini dengan tetap 

berlandasakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

 


