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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh assets turnover, perputaran kas, perputaran piutang, 

likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan 

return on assets secara simultan maupun parsial pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2012-2015. Simpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini adalah: 

1. Assets turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti et al (2016) 

tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Budiasih 

(2014). 

2. Perputaran kas tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Mimba 

(2014), akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Narayana (2013). 
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3. Perputaran piutang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha3 

diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini et al 

(2015), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutanto dan 

Yanuar (2012). 

4. Likuiditas (CR) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha4 diterima. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleem dan Rehman 

(2011), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri 

(2016). 

5. Ukuran perusahaan (TA) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha5 

diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Koriawan dan 

Wirawati (2014), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sari dan Budiasih (2014). 

6. Assets turnover, perputaran kas, perputaran piutang, likuiditas (CR) dan 

ukuran perusahaan (TA) secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dan Budiasih (2014) yang menyatakan bahwa assets 

turnover dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas dan juga Sutanto dan Yanuar (2012) menyatakan 
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bahwa current ratio dan perputaran piutang secara simultan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, atau hanya satu sektor dari tiga sektor besar perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Sektor Sumber Daya Alam, Sektor 

Manufaktur dan Sektor Jasa). Hal ini membuat hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasi terhadap semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dapat diketahui dari nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,330 atau 33%, sedangkan sisanya sebesar 67% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak di uji dalam penelitian ini. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat ditujukan 

kepada peneliti selanjutnya terkait profitabilitas, yaitu: 

1. Memperluas objek penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dan 

tidak bias. 
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2. Menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas, misalnya struktur modal, inventory turnover dan pertumbuhan 

penjualan. 
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