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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Perputaran Kas, 

Perputaran Piutang dan Current Ratio terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 hingga 

tahun 2019. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perputaran Kas terhadap Profitabilitas pada perusahaan sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.  

2. Perputaran Piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

3. Current Ratio terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor aneka industri 

yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.  

B. Saran 

       Berdasarkan analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada 

penelitian ini, maka diajukan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Perputaran Kas 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2017-2019. Sebaiknya perusahaan dapat selalu mempertahankan dan 

memperhatikan komponen modal kerja ini didalam menjalankan 

perusahaan sebab manajemen  modal kerja yang baik maka akan dapat 

menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan serta 

perusahaan juga harus selalu mengelola modal kerja agar  lebih efektif 

dan efisien untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan mengelola 

kas secara baik sehingga sebanding dengan volume penjualan 

perusahaan.  

b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Perputaran piutang  

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 



66 
 

2017-2019. Diharapkan pihak perusahaan dapat memperhatikan tingkat 

perputaran piutang dan lebih konsisten dalam menerapkan manajemen 

modal kerja yang salah satunya yaitu tingkat perputaran piutang. Hal 

tersebut karena berdasarkan teori, manajemen modal kerja yang salah 

satunya piutang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan dimana 

jika tingkat perputaran piutang rendah  maka penjualan akan menurun 

yang dapat menyebabkan dampak yang negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan, yang berarti perusahaan tidak dapat mengolah piutang 

secara efektif sehingga akan lama dicairkan menjadi kas. Maka dari itu 

sangat penting bagi perusahaan untuk dapat bertidak efektif dan efisisen 

dala penagihan piutang perusahaan.  

c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Current Ratio Hasil 

berpengaruh signifikan  terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor 

aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-

2019. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta 

meningkatkan Current Ratio. Dengan begitu dapat mempengaruhi 

tingkat profitabilitas. Semakin tinggi Profitabilitas suatu perusahaan 

maka semakin lama pula suatu perusahaan akan bertahan, selain itu 

juga semakin tinggi minat investor untuk berinvestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


