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BABV 


KESIMPULAN DAN SARAN 


5.1 Kesimpulan 

Bcrdasarkan anal isis hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka dapat diambil suatu kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

yang tclah ditctapkan. Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai 

bcrikut: 

1. 	 Bcrdasarkan hasil pengujian ANOV A secara simultan menunjukkan bahwa 

tcrdapat perbedaan rata-rata ROA yang signifikan· antara perusahaan yang 

mcncrapkan kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif, moderat dan 

konscrvatif dengan niJai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Rata-rata ROA 

kc)ompok konservatif lcbih tinggi daripada rata-rata ROA kelompok moderat dan 

rata-rata ROA kelompok moderat lebih tinggi daripada rata-rata ROA kelompok 

agresif, hal ini tidak sesuaidengan teori. 

2. 	 Berdasarkan hasil pengujian ANOVA secara simultan menunjukkan bahwa tidak 

tcrdapat perbedaan rata-rata risiko yang signifikan antara perusahaan yang 

mcnerapkan kcbijakan pembelanjaan modal kerja agresif, moderat dan 

konservatif dengan nilai probabilitas sebesar 0,513 > 0,05. Rata-rata rasio 

Iikuiditas kelompok konservatif lebih tinggi daripada rata-rata rasio likuiditas 
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keJompok moderat dan rata-rata rasio likuiditas keiompok moderat lebih tinggi 

daripada rata-rata rasio likuiditas kelompok agresif. hal ini sesuai dengan teori. 

3. 	 Berdasarkan hasil pengujian Pos Hoc secara parsial menunjukkan bahwa terdapat 

pcrbedaan rata-rata ROA yang signifikan antara kelompok agresif dengan 

moderat dan keJompok agresif dengan konservatif, sedangkan kelompok moderat 

dengan konservatiftidak terdapat perbedaan rata-rata ROA yang signifikan. 

4. 	 Berdasarkan hasil pengujian Post Hoc secara parsial menunjukkan bahwa tidak 

tcrdapat . pcrbcdaan rata-rata risiko yang signifikan antara kelompok agresif 

dengan moderat, kelompok agresif dengan konservatif dan kelompok moderat 

dengan konservatif. 

5.2 Saran 

1. 	 Pcrusahaan yang masuk kelompok agresif dalam meminjam dana jangka pendek 

sebaiknya memperhatikan suku bunga yang berlaku pada saat itu karena suku 

bunga hutang jangka pendek mengikuti fluktuasi suku bunga saat itu, supaya 

tidak berdampak pada biaya bunga yang tinggi yang bisa mengakibatkan 

mcnurunnya laba bersih. 

2. 	 Dalam memilih kebijakan pembelanjaan modal kerja, perusahaan sebaiknya perlu 

memperhatikan kondisi ekonomi. 
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