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BAB V 

KESIMPULAN, KETEBATASAN, REKOMENDASI DAN 

IMPLIKASI 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel mekanisme 

tatakelola perusahaan yang terdiri dari siklus konversi kas, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, lagged profitability, produktivitas 

tenaga kerja, afiliasi industri, leverage perusahaan, rasio aset lancar, dan rasio 

hutang lancar, yaitu ROA pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Siklus konversi kas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh (Kumari & 

Anthuvan, 2017) 

2. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan (Tuffour & Boateng, 2017) 

3. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Charles, et al., 2018) 

4. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Shah & 

Khan, 2018) 

5. Lagged profitability berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Abidemi & Ganiyu, 

2018) 
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6. Produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas. Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Yu, et al., 

2017) 

7. Afiliasi Industri berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Margaretha & 

Supartika, 2016)  

8. Leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Tuffour & Boateng, 

2017) 

9. Rasio aset lancar berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Khalid, et al., 2018) 

10. Rasio hutang lancar berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Mahato & 

Jagannathan, 2016)  

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, beberapa keterbatasan penulis 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 

perusahaan manufaktur dan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitiaan masih terbatas dimana 

penulis hanya mengambil data laporan keuangan selama 5 tahun dari 

tahun 2013-2017. 
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5.3 Rekomendasi Penelitian 

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan pada 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Rekomendasizuntuk penelitian yang akan meneliti akan topik ini untuk 

dapat menambahkan beberapa variabel independen dan dependen yang 

lebih baik sehingga dapat mepengaruhi model penelitian lebih kuat.  

2. Rekomendasi lainnya yaitu dapat menambah ataupun memperpanjang 

horizonnwaktu penelitian (lebihhdari lima tahun) agarrhasil pengujian 

dapat menunjukkan model yang lebih akurat dan tepat dengan 

datazobservasinya dan perluasan pengambilan sampel data. 
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