
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menguji pengaruh leverage, firm age, current ratio, cash 

convertion cash, ownership structure, firm size terhadap profitabilitas. Berdasarkan 

pengujian data yang telah diuraikan pada bab empat dan kerangka teoretis pada bab 

dua, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. leverage pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonedia  memiliki 

pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil 

penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh peneliti David M. Mathuva (2010), Osundina Jacob. (2014). 

Sedangkan, hasil penelitian menurut Roseslyn Gakure, John Kiprotich, Jared 

Abongo Onyago dan Victor Keraro (2012), menyatakan terdapat pengaruh 

signifikan positif antara leverage terhadap net operating profit perusahaan. 

2. Firm age yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap net operating profit perusahaan. Hasil penelitian 

tersebut konsisten dengan penelitian yang di teliti oleh David M. Mathuva 

(2010) dan Roseslyn Gakure, John Kiprotich, Jared Abongo Onyago dan 

Victor Keraro (2012). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa umur 

perusahaan akan mempengaruhi operasional perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Adanya keterbatasan sampel karena banyak perusahaan yang terdaftar di 

 Bursa Efek Indonesia tidak memenuhui persyaratan untuk dijadikan sampel 

 dalam penelitian ini. 

2. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

 pengaruh Leverage, Firm Age, Current Ratio, Cash Convertion Cycle, 

Ownership Strucuture, dan Firm Size terhadap profitabilitas. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian berikutnya sebaiknya menambah jumlah sampel pengamatan dan 

 populasi penelitian dapat diperluas. 

2. Berusaha mengumpulkan lebih banyak jurnal pendukung penelitian yang 

 dapat dijadikan sebagai pembanding dalam rangka pengambilan kesimpulan 

 agar hasilnya lebih maksimum. 

Dicky. Analisis Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja, Leverage, Firm Age dan Ownership Structure terhadap Profitabilitas Perusahaan. 2016 
UIB Repository©2016




