
BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modal kerja, likuiditas, 

dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan 

tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI) periode 

2012-2016. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil analisis data dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,622 

dengan nilai signifikansi 0,114 > 0,05 atau  nilai thitung 1,622 < nilai ttabel 

sebesar 1,688. 

2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil analisis data dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,168 

dengan nilai signifikansi 0,294 > 0,05 atau  nilai thitung 1,066 < nilai ttabel 

sebesar 1,668. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di 



Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2016. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0,580 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 atau  nilai 

thitung -3,454 < nilai ttabel sebesar 1,668. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

1. Keterbatasan data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini relatif 

sedikit hanya pada perusahaan tekstil dan garmen yang berjumlah 14 

perusahaan, sehingga hasil kesimpulan kurang dapat digeneralisasikan 

pada sektor perusahaan yang berbeda. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan selama lima periode yaitu mulai dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2016, sehingga kemungkinan kurang 

menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Modal 

Kerja, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Sedangkan dalam kenyataannya 

masih banyak variabel lainnya yang bisa mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan, sehingga belum dapat memberi gambaran yang lebih luas 

mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan.  

 

 

 



5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian  yang telah dikemukakan, 

adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian, yaitu: 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Ukuran perusahaan perlu 

diperhatikan oleh para investor, karena ukuran perusahaan terbukti memengaruhi 

profitabilitas perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2016. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel perusahaan 

yang tidak hanya mencakup perusahaan tekstil dan garmen untuk 

memperkuat penelitian. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode pengamatan 

sehingga dapat diperoleh gambaran jangka panjangnya.  

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah rasio keuangan lain 

seperti leverage, pertumbuhan penjualan, perputaran aktiva lancar, 

perputaran piutang dan rasio keuangan lainnya yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini agar dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

profitabilitas . 

 

 


