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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan profitabilitas antara perusahaan kelompok kebijakan 

investasi modal kerja agresif, moderat, dan konservatif. Perusahaan agresif 

mempunyai tingkat profitabilitas tertinggi dibandingkan kedua kelompok 

lainnya, sedangkan kelompok konservatif mempunyai profitabilitas terendah 

diantara ketiga kelompok tersebut. Profitabilitas kelompok moderat berada 

diantara kelompok agresif dan konservatif. Diantara ketiga kelompok tersebut, 

kelompok agresif dengan moderat serta kelompok agresif dengan konservatif 

mempunyai perbedaan profitabilitas yang signifikan, sementara pada 

kelompok moderat dengan konservatif tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

2. Terdapat perbedaan likuiditas antara perusahaan kelompok kebijakan investasi 

modal kerja agresif, moderat, dan konservatif. Diantara ketiga kelompok 

tersebut, kelompok perusahaan agresif mempunyai tingkat likuiditas terendah, 

sedangkan kelompok konservatif mempunyai tingkat likuiditas tertinggi. 

Sementara itu, likuiditas kelompok moderat berada diantara kelompok agresif 

dan konservatif. Diantara ketiga kelompok tersebut, kelompok yang 

mempunyai perbedaan likuiditas secara signifikan hanya kelompok agresif 

dengan konservatif saja, sedangkan kelompok lainnya, yaitu kelompok agresif 
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dengan moderat dan kelompok moderat dengan konservatif tidak mempunyai 

perbedaan yang signifikan.  

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 

1. Bagi emiten 

Manajemen sebaiknya mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih 

kebijakan investasi modal kerja, khususnya mengenai dampak dari sebuah 

alternatif terhadap kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Dengan 

demikian, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari investor dan 

secara otomatis akan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

1. Periode penelitian pada penelitian ini hanya 3 tahun, yaitu tahun 2005 

hingga tahun 2007. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian dengan rentang waktu (periode penelitian) yang 

lebih panjang supaya dapat melihat perbedaan/tren dari tahun ke tahun 

dengan lebih akurat.  

2. Peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat permasalahan yang sama, 

disarankan untuk mempertimbangkan variabel-variabel lain, misalnya 

kebijakan investasi modal kerja dihubungkan dengan rentabilitas atau 

menghubungkan kebijakan investasi modal kerja dengan kebijakan 

pendanaan modal kerja. Dengan demikian, hasil penelitian akan dapat 

digeneralisasi secara luas dan diharapkan akan lebih representatif.  
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