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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.      Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

 Secara parsial, CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

 Secara parsial, DER berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan 

persentase pengaruh sebesar 0,0873 atau 8,73%. 

 Secara parsial, WCT tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

 Secara simultan, CR, DER dan WCT berpengaruh signifikan 

terhadap ROE dengan total persentase pengaruh sebesar 11,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 88,7% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diamati di dalam penelitian ini. 

 

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan yang dapat diberikan peneliti sesuai dengan hasil 

pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, antara lain: 

1. Periode pengamatan yang dilakukan hanya terbatas tahun 2012 sampai 

pada tahun 2014 dikarenakan jika penelitian dilakukan pada tahun 2010 

- 2014 hasil penelitian tidak mempunyai pengaruh yang siginifikan baik 

secara parsial maupun simultan.  
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2. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi. 

3. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh efisiensi modal kerja, 

likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas. 

 

5.3.  Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian mengenai variabel efisiensi modal kerja, likuiditas, dan 

solvabilitas yang diduga mempunyai hubungan dengan profitabilitas pada suatu 

perusahaan mempunyai hasil bahwa likuiditas dan efisiensi modal kerja tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dan hanya 

solvabilitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas sebesar 

8,73%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi kurang dapat mengelola modal 

kerjanya secara efisien sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, apabila perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi ingin meningkatkan profitabilitas maka perusahaan harus 

mengelola modal kerja yang dimiliki secara efisien sehingga perputaran modal kerja 

manjadi lebih cepat dan dengan demikian dana yang diinvestasikan akan lebih cepat 

kembali menjadi kas sehingga profitabilitas yang diterima perusahaan akan ikut 

mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan, hal ini 

dapat terjadi karena pengelolaan aktiva lancar yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur sektor industri konsumsi kurang optimal sehingga masih ada aktiva lancar 
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yang belum digunakan atau menganggur, karena dengan adanya aktiva lancar yang 

menganggur dapat menimbulkan beban tetap yang justru akan mengurangi keuntungan 

yang akan diterima oleh perusahaan. Leverage berpengaruh terhadap profitabilitas 

karena utang jangka panjang berbanding lurus dengan profitabilitas sehingga 

banyaknya perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

menggunakan dana eksternal perusahaan dibanding dana internal perusahaan, 

selain karena dana yang didapat dalam jumlah yang besar, waktu 

pengembaliannya juga lama, dan dengan adanya kewajiban jangka panjang, 

perusahaan dapat melakukan ekspansi atau mengembangkan perusahaannya 

sehingga profitabilitas yang didapat perusahaan akan bertambah. Secara 

keseluruhan, implikasi penelitian ini memiliki kegunaan untuk membantu para investor 

yang ingin berinvestasi di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang bukan baru IPO atau delisting sehingga investor yang ingin berinvestasi 

mengetahui apakah perusahaan tersebut masih layak untuk diberikan investasi dilihat 

dari profitabilitas perusahaan dan penggunaan modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas 

sebagai variabel dalam menganalisis profitabilitas suatu perusahaan. 

 

5.4.   Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti sesuai dengan hasil 

pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, antara lain: 

1. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar sebaiknya 

menambahkan periode tahun pengamatan. 
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2. Peneliti berikutnya disarankan melakukan penambahan variabel lain 

yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penambahan sampel penelitian 

lain untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti kepada para praktisi antara 

lain : 

1. Investor dapat melakukan pertimbangan dan pemilihan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang go public berdasarkan 

faktor – faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan (efisiensi 

modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas) juga dapat menjadi tambahan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi agar 

diperoleh return yang optimal dengan mengetahui faktor mana yang 

lebih berpengaruh sehingga dapat memprediksi kepada perusahaan 

mana investor dan calon investor akan menginvestasikan uangnya. 

2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang sudah go 

public terutama untuk manajer dalam mengambil keputusan serta faktor 

– faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan khususnya dalam 

pembiayaan jangka pendek perusahaan sehingga perusahaan dapat 

memenuhi pembiayaan jangka pendek dan memaksimalkan 

profitabilitas perusahaan serta perusahaan dapat meminimalisir dampak 

negatif yang akan timbul pada perusahaan. 

 


