
85 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari hasil pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil pengujian secara simultan bahwa variabel likuiditas, struktur modal dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakn 

dalam penelitian ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh 

profitabilitas. 

2. Berdasarkan hasil pengujian likuiditas secara parsial yang diproksikan dengan 

current ratio terbukti bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya rasio 

likuiditas tidak selalu menjamin bahwa akan meningkatkan keuntungan 

(profitabilitas) perusahaan. Karena biasanya current asset yang tersedia berupa 

uang kas yang besar atau persediaan yang besar serta piutang yang besar. 

Sehingga dana-dana tersebut terkesan menganggur (idle) sehingga kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan labanya kecil. Kemudian hasil pengujian 

secara parsial struktur modal yang diproksikan dengan DER (debt to equity 

ratio) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan dengan semakin meningkatnya 

hutang perusahaan juga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan laba supaya perusahaan dapat memenuhi kewajibannya untuk 

membayar hutang dan bunga. Dan hasil pengujian secara parsial struktur 

kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial menunjukkan 

pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

Hal ini dikarenakan jumlah kepemilikan manajerial yang terlalu rendah dalam 

perusahaan sehingga kinerja manajer dalam mengelola perusahaan kurang 

optimal dan manajer sebagai pemegang saham minoritas belum dapat 

berpartisipasi aktif dalam membuat suatu keputusan di perusahaan. Rasa 

memiliki manajer atas perusahaan sebagai pemegang saham tidak cukup 

mampu membuat perbedaan dalam pencapaian kinerja dibandingkan dengan 

manajer murni sebagai tenaga profesional yang digaji perusahaan. 

5.2 Implikasi Penelitian 

 Dari kesimpulan di atas memiliki implikasi secara teoritis dan praktis, 

sehubungan dengan hal tersebut maka implikasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Profitabilitas merupakan tujuan yang pasti ingin dicapai oleh perusahaan. 

Karena dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang ditargetkan, 

perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta 

meningkatkan mutu produk dan dapat melakukan investasi. Oleh karena itu 

kinerja manajeman yang baik sangat dibutuhkan guna meningkatkan kinerja 

keuangan dan dapat mencapai tujuan perusahaan. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan diantaranya dapat diwakili oleh variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dengan adanyan hasil ini para 

manajer dapat mempertimbangkan tentang struktur modal yang digunakan 

perusahaan, tingkat likuiditas, serta jumlah kepemilikan manajerial yang ada 

dalam dalam perusahaan untuk dapat meningkatkan profitabilitas dan mencapai 

tujuan perusahaan. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya dalam menguji faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan sebaiknya menambahkan variabel 

independen yang lebih banyak selain (likuiditas, struktur modal dan 

kepemilikan manajerial) guna mendapatkan hasil yang lebih signifikan dan 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan serta menambahkan adanya 

variabel kontrol. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunkaan periode penelitian yang lebih 

lama dan menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya terdaftar di JII 

(Jakarta Islamic Index) saja tetapi bisa juga ditambah dengan sektor-sektor 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 

 


