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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable APDAYS, ARDAYS, 

INVDAYS, CCC, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, Leverage, FFAR, 

VNOI berpengaruh signifikan positif terhadap Gross Operating Profit. 

Variabel ARDAYS, INVDAYS, CCC, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

penjualan, Leverage, FFAR, VNOI tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Tobin’Q. Sedangkan variabel APDAYS berpengaruh signifikan negatif terhadap 

Tobin’Q. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini, penulis mengalami beberapa hambatan, diantaranya: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas. 

2. Model penelitian satu sampai empat berturut-turut menjelaskan 61%, 63%, 

63%, 62% dari profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Gross 

Operating Profit. Sedangkan model penelitian lima sampai delapan 

berturut-turut menjelaskan 73%, 72%, 72%, 72% dari profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan Tobin’Q. 

3. Dalam penelitian ini menggunakan variable gross operating profit, 

tobin’q, siklus konversi kas, periode penundaan hutang, periode penagihan 

piutang, periode konversi persediaan, dan ukuran perusahaan, 

pertumbuhan penjualan, leverage, rasio aktiva tetap finansial, variability of 
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net operating income, produk domestik bruto sebagai variabel kontrol 

dalam penelitian ini. 

4. Penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder perusahaan publik yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia dan adanya perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tidak menerbitkan data laporan tahunan secara 

lengkap berturut-turut lima tahun dari tahun 2011–2015. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Adapun rekomendasi yang dapat disarankan penulis untuk penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dengan 

menggunakan cara menambah tahun pengamatan atau variabel lain yang 

mungkin mempunyai pengaruh terhadap manajemen modal kerjasehingga 

akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar dan kemungkinan 

memperoleh kondisi yang sebenarnya. 

2. Menambah variabel-variabel lainnya yang juga mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan.  

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapatmengumpulkan lebih banyak data 

penelitian terdahulu sebagai referensi pendukung mengenai variabel yang 

berpengaruh terhadap Gross Operating Profit dan Tobin’Q. 
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