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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dan 

diuraikan. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitiaan ini, yaitu adalah sebagai 

berikut. 

a. Hasil penelitian menunjukkan Manajemen Modal Kerja menggunakan Net 

Trade Cycle (NTC) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan pada tahap siklus hidup Introduction perusahaan sub sektor 

Introduction perusahaan sub sektor Ritel periode 2011-2020. Sedangkan pada 

tahap siklus Growth, Mature, dan Decline dinyatakan tidak berpengaruh pada 

Kinerja Keuangan. 

b. Strategi Modal Kerja yang diukur sebagai variabel dummy menyatakan adanya 

pengaruh negatif dan signifikan antara Strategi Modal Kerja Konservatif 

terhadap Kinerja Keuangan pada tahap siklus hidup Introduction di perusahaan 

Ritel periode 2011-2020. Sedangkan pada tahap siklus hidup Growth, Mature, 

dan Decline dinyatakan tidak ada pengaruh antara Strategi Modal Kerja dengan 

Kinerja Keuangan. 

V.2 Saran 

Berdasarkan analisis data serta penjabaran pada pembahasan yang telah 

dilakukan, ada beberapa saran yang bias di ambil dan memiliki manfaat untuk 

menambah referensi bagi penelitian selanjutnya. Antara lain yaitu sebagai berikut. 

a. Secara Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa meneliti mengenai manajemen 

modal kerja serta pengaruhnya terhadap variabel lain selain dari kinerja keuangan. 

Selain itu, penulis menyarankan untuk memakai populasi selain sub sektor ritel 

sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai manajemen modal kerja di 

sektor lainnya. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Perusahaan 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan khususnya 

subsector ritel dalam mengelola modal kerja sesuai dengan tahap siklus hidup 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan serta keuangan 

berkelanjutan. 

2) Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

memilih perusahaan yang baik untuk berinvestasi, khususnya pada perusahaan 

sub sektor ritel sehingga dapat meminimalkan risiko yang bisa terjadi. 

 


