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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan juga pembahasan pada bab IV 

maka peneliti dapat membuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

mengenai “Pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada PT. Darma Henwa 

Tbk”. 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan modal kerja di PT 

Darma Henwa Tbk, tingkat profitabilitas PT Darma Henwa Tbk, dan 

mengetahui pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas PT Darma 

Henwa Tbk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui uji 

analisis rasio, uji regresi linier sederhana, dan uji hipotesis maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan modal kerja pada PT Darma Henwa Tbk cukup baik 

karena hasil perhitungan penggunaan modal kerja dengan 

menggunakan rasio Working Capital Turnover berada diatas rata-rata 

industri. 

2. Profitabilitas PT. Darma Henwa Tbk rendah, karena hasil perhitungan 

profitabilitas denga menggunakan rasio ROA (Return On Assets) 

berada dibawah rata-rata industri. 

3. Terdapat pengaruh positif antara modal kerja terhadap profitabilitas 

pada PT Darma Henwa Tbk dan hubungan antara modal kerja terhadap 
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profitabilitas pada  PT. Darma Henwa, Tbk adalah searah dan memiliki 

keeratan lemah. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, masih terdapat 

keterbatasan, sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki dan 

diperhatikan lagi untuk selanjutnya.  

1. Periode pengamatan penelitian ini hanya dilakukan dalam jangka waktu 

5 tahun yaitu 2011 sampai 2015. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dependen dan satu 

variabel independen. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu macam perusahaan didalam 

sektor pertambangan. 

5.3 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yaitu: 

1. Bagi perusahaan, agar meningkatkan kinerja perusahaannya menjadi 

lebih baik dan dapat menjadi masukan bagi perusahaan mengenai 

modal kerja sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

mengatur modal kerja perusahaan yang diperlukan dan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berguna dan bermanfaat bagi peneliti lain sebagai perbandingan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas 
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dan obyek penelitian dapat diperluas tidak hanya pada perusahaan 

sektor industri pertambangan saja, tetapi juga pada perusahaan atau 

sektor perusahaan lain. 
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