
 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

(1) Dari hasil analisis deskriptif data sampel penelitian, diketahui bahwa :  

(a) Emiten sampel yang paling likuid adalah LPIN dengan tingkat likuiditas 

sebesar 301,67% sedangkan yang tidak likuid adalah MASA dengan 

tingkat likuiditas hanya 67,04% ;  

(b) Emiten sampel yang paling efektif aktivitasnya dimiliki oleh GDYR 

dengan tingkat rasio perputaran total aktiva sebesar 1,88 sedangkan 

emiten sampel yang terendah dimiliki oleh PRAS dengan tingkat rasio 

perputaran total aktiva hanya 0,16 ;  

(c) Emiten sampel yang memiliki perbandingan terbesar pada hutang jangka 

panjang terhadap modal sendiri terdapat pada emiten IMAS sebesar 

333% sedangkan yang terendah terdapat pada emiten LPIN hanya 3%;  

(d) Jumlah profitabilitas tertinggi terdapat pada emiten AUTO sebesar 

24,96% dan yang terendah terdapat pada emiten PRAS sebesar -11,18%.   

(2) Hasil dari koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square sebesar 

0.405. Hal ini berarti bahwa 40,5 % variabel dependen yaitu profitabilitas 

dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu likuiditas, aktivitas dan 

leverage, sedangkan sisanya sebesar 59,5% profitabilitas dipengaruhi oleh 

variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam model regresi. 
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(3) Dari hasil analisis uji-T dan uji-F, diketahui bahwa :  

(a)  Hasil uji-T secara parsial diketahui bahwa variabel likuiditas berpengaruh 

positif signifikan terhadap variabel profitabilitas, variabel aktivitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel profitabilitas; variabel 

leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel profitabilitas.  

(b) Hasil uji-F diperoleh bahwa hasil uji F dengan nilai Fhitung (11.571) > 

Ftabel (2.77) dan dengan nilai sigifikansi (0.000) yang lebih kecil dari α 

(0,05). Sehingga variabel independen dalam penelitian ini secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. 

(4) Berdasar hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa : 

(a) Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa T hitung (2.860) yang 

lebih besar dari T tabel (2.000)  dengan  nilai signifikansi (0.006) lebih 

kecil dari (0.05) sehingga hipotesis 1 diterima. Dengan demikian bahwa 

hipotesis likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas terbukti. 

(b) Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai T hitung (4.086) 

lebih besar dari T tabel (2.000) dengan signifikansi sebesar (0.00) lebih 

kecil dari (0.05) sehingga hipotesis 2 ditterima. Dengan demikian 

bahwa hipotesis aktivitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

terbukti. 

(c) Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai T hitung (3.729) 

lebih besar dari T tabel (2.000) dengan signifikansi sebesar (0.00) lebih 

kecil dari (0.05) sehingga Hipotesis 3 diterima. Dengan demikian bahwa  

hipotesis leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas 

terbukti.  
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5.2 Saran  

 

(1) Bagi pihak manajemen pada perusahaan sampel, dapat mempertahankan 

tingkat likuiditas yang baik, juga menjaga perputaran aktivitas perusahaan 

dalam hal efisiensi dan efektivitas produktivitas, serta penentuan kebijakan 

leverage yang tepat agar bisa menggunakan pendanaan yang lebih optimal 

dengan hasil yang lebih maksimal untuk memperoleh profitabilitas.  

(2) Bagi investor, dapat mempertimbangkan investasinya pada emiten subsektor 

otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia dengan melihat, selain itu 

juga harus  memperhatikan informasi keuangan atau rasio-rasio kinerja 

keuangan, karena hal itu menunjukan kinerja keuangan perusahaan pada 

emiten subsektor otomotif dan komponennya yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengambil keputusan yang tepat sehubungan dengan investasi dimasa yang 

akan datang. 

(3) Koefisien determinasi R
 
Square yang sebesar 40,5 % menunjukan bahwa 

masih ada 59,5% variabel lain diluar variabel independen yang dapat 

menjelaskan variabel profitabiliats. Diharapkan penelitian yang akan datang 

disarankan menggunakan variabel-variabel bebas lainnya diluar persamaan 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti misalnya: 

pertumbuhan penjualan, jumlah persediaan, harga bahan baku, ukuran 

perusahaan, nilai perusahaan, dan stabilitas ekonomi serta menggunakan 

periode penelitian yang lebih panjang dari penelitian ini. 

 

 

 


