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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh manajemen modal 

kerja dan strategi modal kerja terhadap kinerja keuangan. Penelitian dilakukan 

dengan sampel perusahaan sektor basic material yang terdaftar di BEI selama tahun 

2011-2020 dengan memakai metode purposive sampling sehingga hasil akhir 

sampel adalah 51 perusahaan.  

Dari pengujian yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil penelitian maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

a. Hasil uji manajemen modal kerja menggunakan net trade cycle (NTC), 

didapatkan bahwa manajemen modal kerja berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan basic material pada tahap siklus hidup perusahaan. 

b. Hasil uji strategi modal kerja menggunakan net working capital to sales ratio, 

didapatkan bahwa strategi modal kerja berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan basic material pada tahap siklus hidup perusahaan. 

V.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil uji dan penjabaran pada pembahasan maka terdapat 

beberapa saran antara lain: 

a. Secara teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti mengenai manajemen 

modal kerja dan pengaruhnya terhadap variabel lain selain kinerja keuangan. 

Selain itu, penulis menyarankan untuk menggunakan populasi lain selain sektor 

basic material sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai manajemen 

modal kerja di sektor lainnya.  

b. Secara praktis 

1) Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan khususnya 

sektor basic material dalam mengelola modal kerja sesuai dengan siklus 
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hidup perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan 

keuangan berkelanjutan.   

2) Bagi investor 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

memilih perusahaan yang baik untuk berinvestasi khususnya pada 

perusahaan sektor basic material sehingga dapat meminimalisir risiko yang 

bisa terjadi.  

 

  


