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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian yang dilakukan adalah menguji pengaruh dari ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan tingkat utang terhadap profitabilitas baik 

dilakukan secara parsial maupun secara simpulan. Dari penelitian yang dilakukan, 

simpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. 

Hasil penelitian yang didapat adalah H0 diterima. Hal ini memiliki hasil yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Berg (2016), Gama (2015), 

Tauringana (2013), dan Ukaegbu (2013) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dengan hasil yang signifikan terhadap profitabilitas. 

2. Pertumbuhan penjualan (SGROW) tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas. Hasil penelitian yang didapat adalah H0 diterima. Hal ini 

memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Berg (2016) 

dan Gama (2015) yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan 

memiliki hasil signifikan terhadap profitabilitas. 

3. Tingkat utang (LEVERAGE) memiliki pengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. Hasil penelitian yang didapat adalah H0 ditolak. Hal ini memiliki 

hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya oleh Berg (2016), Gama (2015), 

dan Tauringana (2013) yaitu tingkat utang berpengaruh negatif dan memiliki 

hasil yang signifikan terhadap profitabilitas. 
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4. Ukuran perusahaan (SIZE), pertumbuhan penjualan (SGROW), dan tingkat 

utang (LEVERAGE) secara simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Hal ini berarti fungsi regresi sample dalam menaksir nilai akrual belum tepat. 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan tidak dapat digeneralisasi ke semua perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan objek 

perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan laporan keuangan pada tahun 2014 sampai 2016. 

2. Variabel independen yang diteliti hanya 15,1% yang dapat menjelaskan 

variabel dependen. 

5.3. Saran 

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah : 

1. Objek penelitian yang diteliti dapat diganti atau diperluas atau menggunakan 

jangka waktu yang berbeda, sehingga lebih dapat digeneralisasi pada seluruh 

perusahaan, contohnya adalah mengganti ke perusahaan sektor properti atau 

manufaktur yang terdaftar di BEI, atau seluruh perusahaan yang terdaftar di 

BEI, atau dengan sektor yang sama menggunakan periode yang berbeda. 

2. Menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga 

dapat lebih menjelaskan variabel dependen, contohnya adalah variabel 

kebijakan deviden, pertumbuhan perusahaan, usia perusahaan, dll. 
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