
 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Modal Kerja, Likuiditas, Leverage dan Efisiensi Perusahaan terhadap Profitabilitas, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas secara positif 

dan non signifikan,  ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran perusahaan 

yang besar cenderung membutuhkan banyak biaya untuk asset maupun 

surat berharganya, hal inilah yang berdampak pada signifikansi terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan, karena dengan ukuran perusahaan besar 

akan lebih mudah memperoleh modal dari kreditor dan dengan kemudahan 

ini pula perusahaan memiliki fleksibilitas yang besar. 

2. Modal Kerja tidak berpengaruh secara negatif dan non signifikan terhadap 

profitabilitas, bisa dikarenakan adanya perputaran modal kerja yang kurang 

tinggi atau kurang efektif pada proses pemanfaatannya, dengan adanya hal 

tersebut bisa berimbas pada berkurangnya tingkat penjulan, sehingga pada 

tingkat profitabilitas menjadi tidak meningkat. 

3. Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, hal ini 

diasumsikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan kepemilikan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. 



 

 

Dan pengaruh signifikan mengindikasi jika investor akan mendapatkan 

tingkat profitabilitas yang tinggi. 

4. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, ini 

menandakan bahwa leverage yang tinggi bisa berdampak buruk pada 

kinerja perusahaan yang mana dengan tingkat hutang yang dimiliki dengan 

tingkat yang tinggi ini dapat diartikan bahwa beban bunga hutang 

perusahaan akan semakin besar. Dengan bunga yang tinggi akan 

mengurangi jumlah laba yang seharusnya didapatkan perusahaan. 

5. Efisiensi Perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas secara positif 

dan non signifikan karena efisiensi perusahaan pada penelitian ini bermakna 

kurang efektif bisa dikarenakan dari tingkat penjualan yang menurun, sebab 

prokduktifitas dari perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualan dari suatu 

perusahaan tersebut. Jika produktifitas tinggi berarti menandakan 

perusahaan tepat dalam operasionalnya. 

 

1.2 Saran  

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis bermaksud untuk memberi saran yang diharapkan bisa 

berguna dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan 

sampeldari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

saja. 



 

 

2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan periode 

yang lebih panjang, dikarenakan dengan menggunakan periode yang 

lebih panjang akan semakin panjang waktu pengamatan maka 

semakin besar pula kesempatan untuk melakukan pengamatan yang 

akurat. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menentukan kriteria yang akurat 

dan sesuai dengan pengukuran agar mendapatkan total sampel yang 

sesuai dengan penelitian,karena untuk penelitian kuantitatif akan 

lebih baik jika sampel diatas 150. 

 


