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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji Cash Conversion Cycle, Averge 

Collection Period, Average Inventory Period, Average Payment Period, Net Trade 

Cycle, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan Finacial Asset to Total Asset terhadap 

Profitabilitas perusahaan, maka kesimpulan yang penulis temukan adalah: 

1. Cash Conversion cycle yang memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas perusahaan konsisten dengan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Evci dan Sak (2018), Zubair et al. (2017), 

Zariyawati et al. (2017), Singh dan Kaur  (2017), Ahmed et al. (2016), 

Husain dan Alnefaee (2016), Jayarathne (2014), Vural  et al. (2012), 

Pouraghajan et al. (2012), Agha dan Mphil (2014), dan Dong dan Su 

(2010). 

2. Average Collection Period memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan menurut Kolapo et al. (2015), Mbawuni (2016), 

dan Sawat (2017). 

3. Average Inventory Period berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas,  dikarenakan perusahaan akan meningkat dengan menekan 

piutang usaha dan memperpendek Average Inventory Period menurut 

Evci dan Sak (2018), Sarwat et al. (2017), Premratnha (2017), 
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Karaduman et al. (2010), Gambo dan Ibn (2016), Khan et al. (2016), 

Husain dan Alnefaee (2016), Sharma dan Kaur (2016), Akoto et al. 

(2013), Usman et al. (2014), dan Dong dan Su (2010). 

4. Net Trade Cycle yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas perusahaan konsisten 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hoang (2015). 

5. Liquidity (Current Ratio) berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas, hal ini arena aktiva lancar yang optimal untuk kebutuhan 

sehari-hari serta memenuhi jatuh tempo hutang jangka pendek sehingga 

profitabilitas akan berkurang secara dratis menurut Hoang (2015),  Dong 

dan Su (2010), Sarwat (2017), Singh dan Kaur (2017), Sharma dan Kaur 

(2016), Muthukumar dan Sakeerthi (2016), Pramila et al. (2016), Akoto 

et al. (2013), Usman et al. (2014), dan Vahid (2012). 

6. Leverage semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan menghasilkan 

suatu laba dengan menggunakan modal asing dan modal sendiri dengan 

nilai bunga yang tetap maka akan meningkatkan profitabilitas. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa adanya tidak signifikan menurut Vural et al. 

(2012) dan Shan et al. (2015). 

7. Growth yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan konsisten dengan 

hasil penelitian terdahulu melainkan bersifat insignificant dan hasil 
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penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shan et al. (2015), Putra dan 

Badjra (2015), Kaur dan Singh (2013), Lee et al. (2016), dan Nia (2016). 

8. Size bersifat tidak signifikan penelitian ini diteliti oleh Takon dan Atseye 

(2015), Oluwatoyin (2017), dan Yeboah dan Agyei (2011). 

9. Financial Asset to Total Asset atau disebut sebagai aset keuangan 

terhadap total asset dikatakan mampu meningkat karena adanya jumlah 

produksi yang bertambah sehingga menambahkan peningkatan pada laba. 

Hasil ini memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitablitas 

sehingga hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gill et al. (2010) 

serta Vu dan Phan (2016). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Ada keterbatasan sampel karena banyak perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. 

2. Penelitian ini hanya sebatas pada perusahaan-perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Penulis hanya menggunakan laporan keuangan dari tahun 2012 sampai 

tahun 2016. Penulis tidak mengambil tahun 2017 karena tidak semua 

perusahaan sudah selesai melakukan audit dan belum dapat mem-publish 

laporannya pada saat penulis melakukan penelitian. 
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4. Variabel manajemen modal kerja yang penulis gunakan hanya Cash 

Conversion Cycle, Average Collection Period, Average Inventory Period, 

Net Trade Cycle, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan  Financial Asset 

to Total Asset yang sangat berkaitan erat dalam besar kecilnya 

profitabilitas perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi  

 Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perlu menetapkan faktor-faktor modal kerja apa saja yang 

baik bagi pertumbuhan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan rasio-

rasio dari modal kerja yang baik tersebut. 

2. Investor perlu memperhatikan rasio-rasio dari modal kerja yang 

mempengaruhi profitabilitas sehingga meyakinkan investor untuk 

melakukan investasi. 

3. Akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa 

memperluas populasi penelitian dengan tidak hanya menggunakan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja sehingga bisa 

memperbanyak jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. 

4. Berusaha mengumpulkan lebih banyak teori-teori pendukung yang dapat 

dijadikan sebagai perbandingan dalam rangka pengambilan kesimpulan 

agar hasilnya lebih maksimum. 
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