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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Sesuai dengan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di paparkan 

dalam Bab IV (empat), maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil uji signifikan parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwa perputaran 

kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor 

otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.  

2. Hasil uji signifikan parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwa perputaran 

piutang berpengaruh negative signifikan terhadap  profitabilitas pada 

perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 

2014-2018.  

3. Hasil uji signifikan parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwa perputaran 

persediaan tidak berpengaruh terhadap  profitabilitas pada perusahaan sub 

sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.  

4. Hasil uji signifikan simultan (uji statistik F) menunjukkan bahwa rasio 

keuangan yang terdiri atas perputaran modal kerja, perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI periode 2014-2018, dimana 10,5% 
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profitabilitas dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan tingkat kepercayaan 80,5%.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian  

1. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan rendahnya pengaruh variabel 

bebas (independen) yaitu perputran modal kerja, perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan dalam mempengaruhi variabel terikat 

(dependen) yaitu profitabilitas, yakni hanya sebesar 10,5% sedangkan 

sisanya yaitu 80,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat 

dalam model regresi dalam penelitian ini.  

2. Penelitian ini hanya melihat pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas 

dan mengabaikan pengaruh-pengaruh lainnya seperti manajemen 

perusahaan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan faktor-faktor 

ekonomi dan politik negara yang bersangkutan yang mungkin 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan.  

5.3. Saran 

Melalui hasil penelitian ini, penelitian ini menyampaikan beberapa saran 

berikut bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, 

yaitu :   

5.3.1. Perputaran kas tidak berpengaruh karena penyimpanan kas tidak sama 

dengan profitabilitas untuk meningkatkan perputaran kas sehingga bisa 

berpengaruh terhadap profitabilitas dengan cara : 



88 
 

 
 

1) Menggunakan kas secara efektif dengan meningkatkan penjualan 

2) Mengunakan kas sebagai modal kerja agar lebih produktivitas  

3) Memaksimalkan profit dengan melakukan efisiensi dan mengefektifkan 

penggunaan modal sendiri dan keuntungan yang diperoleh harus lebih 

besar daripada biaya modal sebagai akibat penggunaan kas tersebut yang 

dikeluarkan oleh perusahaan 

5.3.2. Perputaran persediaan tidak berpengaruh karena penyimpanan barang 

tidak sama dengan profitabilitas untuk meningkatkan perputaran 

persediaan  sehingga bisa berpengaruh terhadap profitabilitas dengan cara: 

1) Meningkatkan efisiensi dalam menjaga kestabilan profitabilitas,stabil 

yang dimaksud tidak mengalami kemacetan atau penumpukan barang. 

2) Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persedian dengan 

menyediakan jenis persediaan yang benar – benar dibutuhkan konsumen. 

3) Meningkatkan tingkat perputaran persediaan barang jadi dengan 

meningkatkan harga pokok penjualan atau (HPP) dan menurunkan 

investasi (modal kerja) dalam persediaan. 

4) Kinerja manajemen perlu ditingkatkan sehingga kineerja operasional 

perusahaan juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

penjualan perusahaan sehingga tingkat profitabilitas perusahaan tidak 

mengalami penurunan terus menerus tetapi akan meningkat.  
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5.4. Penelitian Selanjutnya  

5.4.1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rasio keuangan lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini karena pengaruh rasio keuangan ini 

terhadap profitabilitas hanya sebesar 10,5%, oleh sebab itu penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambahkan rasio keuangan lain yang 

mungkin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba selain rasio keuangan 

dalam penelitian ini.  

5.4.2. Penelitian yang akan datang sebaiknya menambah jumlah rasio keuangan 

yang akan diteliti dan bila memungkinkan rentang waktu penelitian juga 

ditambahkan, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih mewakili objek 

penelitian sesungguhnya.  

5.4.3. Penelitian yang akan datang sebaiknya juga menambahkan faktor-faktor 

ekonomi secara makro seperti; Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, 

Kebijakan Pemerintah, dan Kondisi Politik serta Ekonomi Suatu Negara.  

 


