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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakaang, landasan teori, analisis data dan hasil 

pengujian hihpotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

dilihat dari hasil nilai signifikan variabel likuiditas CR 0,352 > 0,05 

2. Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

dilihat dari hasil signifikan variabel solvabilitas DAR 0,049 < 0,05 

3. Berdasarka hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai F hitung 

sebesar 9,767 dan F tabel 4,10 dengan membandingkan nilai F hitung > 

F tabel dan p-value < p-  (9,767 > 4,10 dan 0,000 < 0,05) maka Ho  

ditolak artinya variabel Current Ratio (CR) dan Debt To Asset Ratio 

(DAR) bersama-sama berpengaruh terhadap Return On Assaet (ROA). 

4. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menujukan bahwa nilai R 

square 0,352 artinya 35,2% Return On Asset (ROA) dapat dijelaskan 

oleh variabel Current Ratio (CR) dan Debt To Asset Ratio (DAR). 

Sedangkan 65,8% dijelaskan olah model lain. 

B. Keterbatasan Peneliti 

Setiap penelitian pasti memiliki keterbatasan sehingga kedepannya 

diharapkan dapat diperbaiki lagi. Adapun keterbatasan sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian perusahaan subsektor konstruksi 

dan bangunan kurang lengkap. 
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2. Variabel yang digunakan terbatas pada Current Ratio (CR), Debt To 

Asset Ratio (DAR) dan Return On Asset (ROA). 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil "Analisis Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap 

Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor Konstruksi dan Bangunan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)" , kesimpulan dan keterbatasan 

penelitian yang telah dijelaska diatas, sehingga saran-saran yang dapat 

penulis berikan : 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain, menambah 

sample yang akan diteliti dan dapat juga memperluas periode penelitian 

yang dapat memperkuat dampak ke profitabilitas. 

2. Pengaruh kedua variabel CR dan DAR masaih sangat sedikit, oleh karena 

itu bagi peneliti yang akan meneliti dengantema yang sama  sebaiknya 

menambah jumlah variabel, agar hasil penelitian lebih baik lagi. 

D. Implementasi Manajeral 

Manajemen perusahaan harus menjaga dan mengelola likuiditasnya 

dengan baik karena apabila likuiditasnya terlalu tinggi justru akan 

menyebabkan kelebihan dana dan berdampak pada profitabilitas. Selain itu, 

manajemen perusahaan harus memperhatikan solvabilitasnya dengan 

menggurangi hutang dari pihak luar agar profitabilitasnya aman atau bahkan 

terus meningkat. 

  


