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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah modal kerja dan 

rasio aktivitas mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada PT. 

Mustika Ratu, Tbk. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil uji parsial (uji-t) menunjukan bahwa variabel modal kerja berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas. Hal ini sesuai 

dengan nilai signifikan Thitung sebesar -2,040  nilai ini lebih besar dari nilai 

Ttabel sebesar -2,035.  

Hasil uji parsial (uji-t) menunjukan bahwa variabel rasio aktivitas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas. Hal 

ini sesuai dengan nilai signifikan Thitung sebesar -2,619 nilai ini lebih besar 

dari nilai Ttabel sebesar -2,035. 

Hal ini menunjukkan bahwa rasio aktivitas lebih kuat dibandingkan modal 

kerja. 

b. Hasil uji serentak (uji-f) menunjukan bahwa dari dua variabel bebas yaitu 

modal kerja dan rasio aktivitas terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas. 

Hasil Uji-f menunjukan nilai signifikan sebesar 0,008 < 0,05 dengan 

demikian secara serentak kedua variabel tersebut dapat digunakan dalam 

menganalisa profitabilitas. 

c. Koefisien Korelasi R (korelasi ganda) sebesar 0,503 hal ini menunjukkan 

hubungan yang kuat antara modal kerja (X1) dan rasio aktivitas (X2) terhadap 

(R Square) sebesar 0,654 hal ini maenunjukkan bahwa variabel dependen (Y) 

yaitu profitabilitas dipengaruhi sebesar 65,4% oleh variabel independen, yaitu 

modal kerja (X1) dan rasio aktivitas (X2) secara bersamaan. Sedangkan 

sisanya sebesar 34,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain (yang 

tidak diteliti).  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan  diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

a. Perusahaan disarankan harus menjaga rasio aktivitasnya, karena rasio

aktivitas lebih kuat. Namun demikian, rasio yang lain juga harus

dipertahankan atau ditingkatkan.

b. Perusahaan diharapkan untuk tetap menjaga kestabilan modal kerja dan rasio

aktivitas, karena kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh yang kuat

terhadap profitabilitas dalam mengalisa keuntungan perusahaan.

c. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa modal kerja dan rasio

aktivitas mempunyai hubungan dalam mempengaruhi profitabilitas.

Diharapkan tetap menjaga kondisi modal kerja dan rasio aktivitas agar tidak

terjadi kelebihan dan kekurangan modal kerja dalam aktivitas perusahaan

sehari-hari.
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