
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan dan uraian dalam 

bab sebelumnya dan sesuai dengan pengajuan hipotesis, maka dalam bab ini akan 

diambil kesimpulan dan saran. 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dan dari analisis data yang 

dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengolahan data penelitian berdasarkan perhitungan dengan 

program SPSS 18 diperoleh thitung = -0,537 < ttabel = 1,987 dan nilai 

signifikan 0,593 > 0,05. Hasil ini menunjukkan variabel modal kerja 

mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan tekstil dan garment yang listing di BEI tahun 

2013-2018.  

2. Hasil pengolahan data penelitian berdasarkan perhitungan dengan 

program SPSS 18 diperoleh thitung = 2,491> ttabel = 1,987 dan nilai 

signifikan 0,015 < 0,05. Hasil ini menunjukkan variabel Likuiditas 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan tekstil dan garment yang listing di BEI tahun 2013-2018. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan likuiditas 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan tekstil 

dan garment yang listing di BEI tahun 2013-2018 diterima.  
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3. Hasil pengolahan data penelitian berdasarkan perhitungan dengan 

program SPSS 18 diperoleh thitung = -4,391 < ttabel = 1,987 dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan variabel laverage 

mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan tekstil dan garment yang listing di BEI tahun 2013-2018. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan laverage 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan tekstil 

dan garment yang listing di BEI tahun 2013-2018 ditolak.  

4. Hasil pengolahan data penelitian berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

nilai Fhitung = 7,843 > Ftabel = 2,71 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Hasil ini menunjukkan variabel modal kerja, Likuiditas dan Laverage 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan tekstil dan garment yang listing di BEI tahun 2013-2018 (Y). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H4 yang menyatakan modal 

kerja, Likuiditas dan Laverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan tekstil dan garment yang listing di BEI tahun 

2013-2018 diterima. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapatlah kiranya penulis 

memberikan saran agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan selalu menjaga tingkat 

modalnya, sehingga akan meningkatkan Profitabilitas perusahaan Tekstil 



 

 

dan Garment tersebut. Dengan melihat variabel modal kerja diharapkan 

perusahaan mampu menyediakan dana untuk keperluan pengembangan 

usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan 

dalam operasional perusahaan. 

2. Dengan menstabilkan dan menjaga rasio Likuiditas di posisi ideal serta 

memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan untuk menghindari 

terjadinya kredit yang bermasalah sehingga dapat memperoleh 

keuntungan dari usaha. 

3. Jika laverage semakin meningkat pada akhirnya Return On Assets 

perusahaan Tekstil dan Garment menurun. Oleh karena itu manajemen 

perusahaan Tekstil dan Garment pelu mengambil langkah untuk menekan 

laverage atau hutang. Atau dengan kata lain, pengambil kebijakan perlu 

meningkatkan efisiensi yang berarti menekan hutang agar profitabilitas 

perusahaan Tekstil dan Garment semakin baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


