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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keberadaan kepemilikan 

sertifikat ISO14001, keikutsertaan perusahaan dalam PROPER, umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan profitabilitas tahun sebelumnya 

terhadap profitabilitas. Berikut merupakan delapan kesimpulan yang ditarik dari 

hasil pengujian hipotesis yang mengacu pada rumusan masalah: 

1. Keberadaan kepemilikan ISO 14001 tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. 

2. Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. 

3. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

5. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 
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6. Profitabilitas tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2014. 

7. Penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 

satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel-

variabel tersebut adalah keikutsertaan perusahaan dalam PROPER, umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tahun sebelumnya. 

8. Pengaruh keseluruhan keberadaan kepemilikan ISO 14001, keikutsertaan 

perusahaan dalam PROPER, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

kepemilikan asing, dan profitabilitas tahun sebelumnya terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014 diukur dengan menggunakan koefisien 

determinasi (R2). Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen sebesar 50,20%, sedangkan sisanya sebesar 49,80% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

 Berikut merupakan beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk 

penelitian-penelitian yang akan datang: 

1. Penelitian ini menggunakan jumlah karyawan untuk memproksikan ukuran 

perusahaan. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan total aset atau total 

penjualan untuk mengukur ukuran perusahaan. 
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2. Hasil koefisien determinasi menjelaskan bahwa variasi profitabilitas 

dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang tidak terdapat di dalam 

penelitian ini sebesar 49,80%. Oleh karena itu, sebaiknya peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang dianggap mampu 

untuk menjelaskan variasi profitabilitas, seperti current ratio, fixed assets to 

total assets ratio, modal kerja, leverage, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, 

dan inflasi. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan lima periode (2010-2014). Peneliti 

selanjutnya disarankan untuk menambahkan periode penelitian sampai 15 

tahun agar tingkat keakurasian informasi semakin meningkat. 

 

 

 


