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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1     Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh rata-rata pengumpulan piutang, 

perputaran persediaan dalam hari, rata-rata pembayaran hutang, rasio lancar, rasio 

hutang, ukuran perusahaan, rasio cepat, dan modal kerja bersih terhadap 

profitabilitas. Berdasarkan pengujian data yang telah diuraikan pada bab empat 

dan kerangka teoretis pada bab dua, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Account Receivable memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Raheman dan Nasr et al. (2007), Teruel dan Solano et al. 

(2007), Samiloglu dan Demirgunes et al. (2008), Mathuva et al. (2009), 

Olufemi (2009), Muhammad dan Aqsa et al. (2010), Karaduman et al. 

(2010), Raheman et al. (2010), Gill et al. (2010), Dong dan Su et al. 

(2010), Ali dan Hassan et al. (2010), Hayajneh dan Yassine et al. (2011) 

Al-debi’e et al. (2011), Saghir et al. (2011), Karaduman et al. (2011), 

Napompech et al. (2012), Farzinfar dan Arani et al. (2012), Vijayakumar 

(2011), Gakure et al. (2012), Ahmadi et al. (2012), Uremadu et al. (2012), 

Sial dan Chaudhry et al. (2012), Shaskia et al.  (2012), Mansoori dan 

Muhammad et al. (2012), Jayarathne et al. (2014), Game et al. (2016), 

Hakim et al. (2016). 
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Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akinleye et al. 

(2012), Qazi et al. (2011), dan Charitou et al. (2010) mengenai rata-rata 

pengumpulan piutang terhadap return on assets perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan tingkat pengembalian aktiva perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengumpulan piutang tidak 

signifikan terhadap return on assets perusahaan. Hal ini didukung oleh 

Malik dan Iqbal et al. (2012) yang mengukur return on assets dengan 

pendapatan laba bersih. Peneliti Khan et al. (2012) juga mendukung hasil 

yang tidak signifikan yang diukur dengan menggunakan laba kotor 

operasional, serta didukung oleh Bhunia dan Das et al. (2012) yang 

mengukur dengan menggunakan tingkat pengembalian modal kerja 

Umumnya semakin cepat pengumpulan piutang akan memberikan 

kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan investasi yang lain, namun 

tidak semua perusahaan menggunakan kesempatan tersebut. Hal ini 

dikarenakan perusahaan lebih memfokuskan penggunaaan piutang untuk 

membayar kewajiban perusahaan. Suatu perusahaan memiliki piutang 

yang tinggi tidak melambangkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

profitabilitas yang tinggi. 

2. Inventory memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hasil ini konsisten dengan Ramana et al. (2012), Bagchi dan 

Khamrui (2012), Aulia Rahma (2009), Bhunia dan Das (2012), Qazi et al. 

(2011), Mojtahedzadeh et al. (2011), dan Gill et al. (2010). Tingkat 

perputaran persediaan dalam hari yang tinggi hanya menunjukkan bahwa 
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perusahaan memiliki efisiensi dalam pengelolaan persediaan, tetapi tidak 

berkaitan dengan penjualan perusahaan, sehingga tidak akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

3. Account Payable memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mathuva et al. (2009) mengenai pembayaran hutang terhadap profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan laba bersih operasional perusahaan 

menunjukkan pembayaran hutang berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nobanee et al. (2009), Vijayakumar (2011), Mojtahedzadeh 

et al. (2011), Dong dan Su (2010), Ali dan Hassan et al. (2010) yang 

mengukur profitabilitas perusahaan dengan laba kotor operasional 

perusahaan. Peneliti Bhunia et al. (2012) yang mengukur profitabilitas 

perusahaan dengan tingkat pengembalian investasi perusahaan dan Sen dan 

Oruc et al. (2009), Olufemi (2009) yang mengukur profitabilitas perusahaan 

dengan tingkat pengembalian total aktiva perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan manajemen modal kerja perusahaan dengan cara 

berkonsentrasi dalam memperpanjang waktu pembayaran hutang dengan 

mendapatkan kredit yang lebih lama dari supplier.Cash conversion cycle 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas perusahaan. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Hassan et 

al. (2010), Deloof (2003), Karaduman et al. (2004), Lazaridis dan 

Tryfonidis (2006), Garcia Tereul dan Martinez Solano (2007), Padachi 
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(2006), Mathuva (2009), Nobanee et al. (2009), Enqvist et al. (2009), Gill et 

al. (2010), Muhammad dan Aqsa et al. (2010), Gill, Biger dan Mathur et al. 

(2010), Karaduman, Akbas, Ozsozgun dan Durer et al. (2010), Muhammad 

Alipour (2011), Qazi et al. (2011), Qazi, Shah, Abbas dan Nadeem et al. 

(2011), Wita (2011), Sharma dan Kumar (2011), Shaskia et al. (2012), 

Farzinfar & Arani et al. (2012), Jayarathne (2014), Game et al. (2015), Berg 

et al. (2016). 

4. Firm size berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Uremadu et al. 

(2012), Sial dan Chaudhry (2012), Shaskia (2012), Charitou et al. (2012), 

Akinleye et al. (2012), Karaduman et al. (2011), Karaduman et al. (2010), 

Teruel dan Solano (2007) mengenai firm size terhadap profitabilitas 

perusahaan menunjukkan hasil signifikan dan positif yang diukur dengan 

ROA. Dan hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khan et 

al. (2012), Gakure et al. (2012), Mathuva (2009), Raheman dan Nasr (2007) 

yang mengukur dengan laba bersih operasional perusahaan. Farzinfar dan 

Arani (2012), Vijayakumar (2011), Dong dan Su (2010) yang mengukur 

profitabilitas dengan laba kotor operasional perusahaan dan Bagchi dan 

Khamrui (2012) juga mendukung hasil signifikan dan positif yang diukur 

dengan tingkat pengembalian investasi perusahaan. Hasil ini juga sejalan 

dengan Al-debi’e (2011) yang mengukur profitabilitas dengan laba kotor 

pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka 

akan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaannya. 
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5. Sales growth memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Deloof et al. (2003), Garcia dan Solano et al. (2007), Karaduman, Akbas, 

Ozsozgun & Durer et al. (2010) Caballero et al. (2012), Jayarathne et al. 

(2014), Gama et al. (2015), Paris dan Gama et al. (2015), Berg et al. (2016) 

mengenai sales growth menunjukkan signifikan positif terhadap 

profitabilitas. 

6. Debt ratio memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dong 

dan Su (2010), Ali dan Hassan (2010) mengenai rasio hutang terhadap 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan laba kotor operasional 

perusahaan, menunjukkan bahwa rasio hutang berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap profitabilitas perusahaan. Dan didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Olufemi (2009) dan Nur (2009). 

5.2    Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Adanya keterbatasan sampel pada perusahaan yang diteliti karena banyak 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak memenuhi 

persyaratan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

2. Masih minimnya literatur yang meneliti pengaruh rata-rata pengumpulan 

piutang, perputaran persediaan dalam hari, rata-rata pembayaran hutang, 

rasio lancar, rasio hutang, ukuran perusahaan, rasio cepat, dan modal kerja 

bersih terhadap profitabilitas. 
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3. Penelitian ini dibatasi dengan berfokus hanya pada perusahaan manufaktur 

4. Penelitian ini berfokus pada perusahaan kecil sampai menengah 

5.3    Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya di harapkan mengumpulkan lebih banyak teori-teori 

pendukung maupun jurnal pendukung di berbagai negara agar dapat 

dijadikan sebagai pembandingan dalam rangka pengambilan kesimpulan 

agar hasilnya lebih maksimum. 

2. Diharapkan untuk penelitian seterusnya dapat memperluas populasi 

penelitian. 

3. Diharapkan penelitian berikutnya tidak hanya meneliti perusahaan 

manufaktur yang telah tercatat di BEI saja, misalnya sektor pertanian, 

perbankan dan sektor lainnya. 

4. Bagi investor, sebaiknya dapat memperhatikan rata-rata pengumpulan 

piutang, perputaran persediaan dalam hari, rata-rata pembayaran hutang, 

rasio lancar, rasio hutang, ukuran perusahaan, rasio cepat, dan modal kerja 

bersih pada perusahaan yang akan diinvestasi untuk menilai profitabilitas 

perusahaan tersebut. 

1. Dapat menambahkan variabel variabel lain sebagai bahan penelitian, karena 

nilai adjusted R square pada penelitian ini hanya 17.3%. Variabel lain dapat 

berupa cash conversion cycle, laba kotor, debt to asset ratio, debt to equity 

ratio, return on equity, current ratio dan lain lain. likuiditas, pajak, cash 
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flow, current earnings, ownership, dll. Sumber: Gill et al. (2010), Gupta 

dan Banga (2010), Rafique (2012), Mehta (2012), Berg et al. (2016). 

5. Dapat memperluas sampel  yang diteliti misalnya mengambil sampel 

perusahaan secara keseluruhan, baik perusahaan kecil ke menengah sampai 

perusahaan besar. 
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