
BAB V  

PENUTUP  

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji “Analisis Modal Kerja Dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan Laba Dan Kinerja Keuangan Dengan 

Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi”. Berdasarkan pada data yang telah 

dikumpulkan danpengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Secara parsial Kas tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba 

2. Secara parsial Piutang tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba 

3. Secara parsial Persediaanberpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba 

4. Secara simultan Kas, piutang, Persediaan berpengaruh terhadap Kinerja 

keuangan (DER) dengan Pertumbuhan Laba sebagai mediasinya. 

5. Secara simultan Kas Interaksi Likuiditas(CR) dan Piutang Interaksi 

Likuiditas(CR) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba atau 

dapat dikatakan Likuiditas(CR) tidak memperkuat Kas dan Piutang 

terhadap Pertumbuhan Laba. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari industri manufaktur 

dan sampel diambil dengan mensyaratkan kriteria tertentu, pemilihan tidak 

secara acak, sehingga hasil penelitian harus digeneralisasikan secara hati-hati.  



2. Periode penelitian yang dilakukan hanya tiga tahun, hendaknyadilakukan 

penelitian ulang dengan periode tahun yang lebih panjang. 

3. Sampel penelitian ini hanya 5 perusahaan saja dan hanya dilakukan pada 

industri manufaktur saja, hendaknya dilakukan penelitian dengan sampel 

penelitian yang lebih banyak dengan menggunakan perusahaan yangberbeda. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat disampaikan 

beberapa saran antara lain: 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

 Dengan hasil penenlitian ini, sebaiknya perusahaan manufaktur sektor 

makanan dan minuman dapat lebih memperhatikan lagi dalam mengelola kas 

dan piutang secara efektif agar tercapainya laba dan kinerja keuangan semakin 

membaik agar terhindar dari kerugian. Karena dari hasil penelitian ini 

perusahaan tersebut masih belum maksimal dalam mengelola kas dan piutang 

sehingga kas danpiutang belum memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya bisa melakukan uji atau penelitian dengan melakukan 

penambahan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan. 

Peneliti selanjutnya bisa menggunakan periode penelitian yang lebih panjang 

dan terbaru supaya dapat menggambarkan keadaan yang paling update pada 

setiap sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 


