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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Efisiensi Modal Kerja Terhadap 

Likuiditas (Studi empiris pada perusahaan pulp and paper yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2018) dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji signifikan parsial (uji T) menunjukkan bahwa Cash Conversion 

Cycle (CCC) tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas perusahaan 

pulp and paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

2. Hasil uji signifikan parsial (uji T) menunjukkan bahwa Days Invertory 

Outstanding (DIO) tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas 

perusahaan pulp and paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. 

3. Hasil uji signifikan parsial (uji T) menunjukkan bahwa Days Sales 

Outstanding (DSO) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas perusahaan 

pulp and paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

4. Hasil uji signifikan parsial (uji T) menunjukkan bahwa Days Payables 

Outstanding (DPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas 

perusahaan pulp and paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. 
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5. Hasil uji signifikan simultan (uji F) menunjukkan bahwa Cash Conversion 

Cycle (CCC) Days Inventory Outstanding (DIO), Days Sales Outstanding 

(DSO), Days Payables Outstanding (DPO) secara silmutan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Current Ratio (CR) atau tingkat likuiditas 

perusahaan pulp and paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan diatas, maka penulis 

mengajukan saran dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Perusahaan pulp and paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

hendaknya memperhatikan tingkat efisiensi perputaran modal kerja. 

Perputaran modal kerja terdiri dari elemen penjualan, aktiva lancar dan 

hutang lancar. Penjualan yang baik dan terus meningkat akan 

meningkatkan jumlah pendapatan perusahaan, serta aktiva lancar dengan 

hutang lancar yang proporsional sehingga akan berdampak baik pada laba 

perusahaan . 

2. Perusahaan pulp and paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

hendaknya senantiasa memperhatikan efisiensi persediaan. Dimana 

persediaan merupakan elemen penting pada penjualan barang dagang. 

Perputaran persediaan yang meningkat menunjukan bahwa perusahaan 
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dapat mengelola persediaan dengan efektif dan efisien agar persediaan 

cepat berubah menjadi dana kembali. Peningkatan perputaran  persediaan 

dapat dilakukan dengan peningkatan penjualan dan harga popok produksi 

yang proposional sehingga akan berdampak baik pada laba perusahaan.  

3. 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 

laporan keuangan selain yang digunakan dalam penelitian ini dengan tetap 

berlandaskan pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti variabel CR, 

CCC, DIO, DSO, DPO yang dapat digunakan untuk menganalisa 

likuiditas perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


