
89 
 

Universitas Kristen Maranatha 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara 

aset, modal, dan liabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di 

LQ45 selama 5 tahun (2013 – 2017). Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang 

konstan berada terus – menerus di LQ45 selama tahun penelitian. Berdasarkan hasil 

analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebegai berikut : 

1. Aset dengan profitabilitas perusahaan memiliki hubungan saling berkaitan dan 

signifikan sehingga menghasilkan α = 0,000 

2. Modal dengan profitabilitas perusahaan memiliki hubungan saling berkaitan 

dan signifikan sehingga menghasilkan α = 0,001 

3. Liabilitas dengan profitabilitas perusahaan memiliki hubungan saling 

berkaitan dan signifikan sehingga menghasilkan α = 0,020 

4. Aset, modal dan liabilitas dengan profitabilitas perusahaan memiliki 

hubungan yang saling berkaitan dan signifikan sehingga menghasilkan α = 

0,000 
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5.2 Keterbatasan dan saran 

5.2.1 Keterbatasan 

Berikut ini adalah keterbatasan yang dimiliki penelitian ini : 

1. Data yang tersedia di www.idx.co.id hanya dari tahun 2013 hingga 2017 saja 

yang membatasi tahun penelitian hanya dapat sekitar tahun tersebut, sehingga 

tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan ekonomi perusaahn pada tahun 

sebelum 2013. 

2. Sampel yang digunakan menggunakan kriteria yaitu perusahaan yang konstan 

terdaftar di LQ45 selama tahun penelitian. Hal ini membuat hasil analisa data 

hanya mencakup perusahaan yang konstan berada di LQ45 dan tidak dapat 

memberikan masukan untuk perusahaan lain yang tidak konstan. Sehingga 

penelitian ini tidak bisa menjadi acuan atau masukan untuk perusahaan yang 

tidak konstan berada di LQ45 selama tahun 2013 – 2017.  

3. Pemilihan populasi yang hanya mengambil dari LQ45. Padahal banyak sekali 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak hanya perusahaan 

yang ada di LQ45 saja. Sehingga hasil penelitian terbatas hanya bisa menjadi 

acuan bagi perusahaan yang terdaftar di LQ45, tidak bisa digunakan untuk 

perusahaan lain yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 
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5.2.2 Saran 

Beberapa saran yang bisa disampaikan sehubungan dengan hasil analisa data, sebagai 

berikut : 

1. Mengubah cara pengambilan sampel penelitian dengan meminta secara 

langsung ke Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan sampel penelitian yang 

lebih banyak. Karena sampel yang terdapat pada website www.idx.co.id hanya 

menyediakan dari tahun 2013 – 2017. Dengan sampel yang lebih banyak 

diharapkan mendapatkan sampel yang ideal untuk diteliti dan mendapatkan 

hasil yang lebih memuaskan. 

2. Menggunakan semua sampel yang terdapat pada LQ45, tidak hanya untuk 

perusahaan yang konstan saja tetapi bagi semua perusahaan yang sudah 

terdaftar di LQ45 selama tahun penelitian. Agar bisa mengetahui hasil 

penelitian pada semua perusahaan tidak hanya yang konstan saja. Apakah ada 

perbedaan hasil penelitian dengan hasil pada perusahaan yang konstan 

terdaftar di LQ45.  

3. Populasi yang dipakai tidak terbatas pada LQ45 saja tetapi bisa mengambil 

populasi dari semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan 

sampel yang diberi kriteria sesuai kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan agar 

kita bisa mengetahui bagaimana keadaan ekonomi pada perusahaan – 

perusahaan yang tidak berada di LQ45. Apakah dengan tahun yang sama 

tetapi beda populasi dan sampel akan menghasilkan hasil penelitian yang 

sama atau berbeda. 

http://www.idx.co.id/

