
ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, 

LEVERAGE, TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) DENGAN  

UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI  

TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN 

(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  

di BEI pada Tahun 2017-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

 

 

 

 

Oleh : 

 

HANY KUSUMA WARDHANI 

B 200 180 328  

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2022 

 



 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ii 
 

  



 

iii 
 

  



 

1 

ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, 

LEVERAGE, TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) DENGAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan analisis pengaruh likuiditas, 

pertumbuhan penjualan, leverage, total asset turnover (TATO) dengan ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderasi terhadap profitabilitas perusahaan. Jenis data yang digunakan 

adalah kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan. 

Sampel yang diteliti yaitu perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebanyak 

80 perusahaan. Analisis data menggunakan SPSS versi 24.0. Metode statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Total asset turnover berpengaruh terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan 

tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan 

tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Ukuran 

perusahaan mampu memoderasi secara negatif pengaruh leverage terhadap profitabilitas. 

Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh total asset turnover terhadap profitabilitas. 

 

Kata Kunci: profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan, leverage, total asset turnover, 

ukuran perusahaan 

 

Abstract 

 

This research was conducted with the aim of describing the analysis of the effect of liquidity, 

sales growth, leverage, total asset turnover (TATO) with company size as a moderating 

variable on company profitability. The type of data used is quantitative. Data collection is 

done by using financial statement data. The samples studied were manufacturing companies 

listed on the BEI as many as 80 companies. Data analysis using SPSS verson 24.0. The 

statiscial method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results 

showed that liquidity had no effect on profitability. Sales growth has no effect on profitability. 

Leverage has a negative and significant effect on profitability. Total asset turnover has an 

effect on profitability. Firm size is not able to moderate the effect of liquidity on profitability. 

Company size is not able to moderate the effect of sales growth on profitability. Firm size is 

able to negatively moderate the effect of leverage on profitability. Firm size is able to 

moderate the effect of total asset turnover on profitability. 

 

Kata Kunci: profitability, liquidity, sales growth, leverage, total asset turnover, firm size 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat dengan signifikan serta didukung oleh 

majunya dunia teknologi yang sangat melejit dari berbagi penjuru dunia menjadi suatu ancaman 

yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Persaingan yang begitu ketat dengan 

tingkat perluasan usaha yang semakin meningkat dari hari ke hari membuat sebuah perusahaan akan 

terus berlomba-lomba dalam mencapai tujuan dari perusahaan untuk menjadi perusahaan No. 1 di 

kalangan masyarakat dan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. 
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Kriteria yang penting untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan dan menjadi indikator 

utama atas aktivitas perusahaan adalah adanya suatu penjualan (Meidiyustiani et al., 2016). Tentu 

ada faktor lain yang dijadikan tolak ukur dari kesuksesan sebuah perusahaan ,yaitu tingkat likuiditas 

dari perusahaan, tingkat leverage perusahaan, pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun dan 

perputaran aset dari perusahaan tersebut. Apabila manajer keuangan mengetahui faktor-faktor yang 

memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas, maka perusahaan dapat memaksimalkan labanya. 

Perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun bisa dikatakan menjadi suatu petumbuhan 

penjualan dari suatu perusahaan. 

Adanya kegiatan operasional atau penjualan yang ada di perusahaan pasti membutuhkan dana. 

Dana yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional ini bisa didapatkan dari 

internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal adalah sumber 

dana pinjaman dari pihak lain. Jika tingkat penggunaan leverage tidak diperhatikan maka akan 

memberikan dampak buruk bagi perusahaan bahkan akan terlilit hutang dengan pihak lain. 

Perputaran dana di perusahaan sudah pasti ada juga perputaran aset yang dilakukan oleh 

perusahaan. Rasio aktivitas atau bisa dikenal dengan rasio efisiensi merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya (Harjinto dan 

Martono, 2014; 53). Total Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio yang tergolong dalam rasio 

aktivitas 

Berdasarkan permasalahan tersebut dan ada banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan tahun yang berbeda 

dari penelitian-penelitian sebelumnya serta menjadikan ukuran perusahaan ebagai varibel moderasi 

untuk memperkiat atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu 

mengenai “Analisis pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan penjualan, Leverage, Total Asset Turnover 

(TATO) dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi terhadap Profitabilitas Perusahaan 

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.” 

  

2. METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Sumber data sekunder 

yang diambil dari perusahaan manufaktur yan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode tahun 2017-2020. Kriteria sampel yang digunakan dalam peelitian ini adalah perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada rentan tahun 2017-2020 yang 

mempublikasikan annual report secara berturut-turut selama tahun 2017-2020 di situs resmi Bursa 

Efek Indonesia atau di situs resmi perusahaan. 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 
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Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2020. Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri 

dari elemen-elemen yang diharapkan memilki karakteristik yang dapat mewakili populasinya. 

Sampel yang digunakan dalam pemilihan data menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). 

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data arsip. Data arsip 

adalah data catatan dari sumber yang sudah ada (Prof. Dr. Jogiyanto H.M., M.B.A., 2005) dalam 

(Marpaung, 2019). Dalam penelitian ini diambil dari data laporan keuangan yang ada di Bursa Efek 

Indonesia atau situs resmi dari perusahaan. 

 

3. HASIL DAN PENELITIAN 

Populasi dan sampel penelitian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 320 dan 11 diantaranya 

masuk ke dalam kriteria outlier.  

     Tabel 1. Kriteria sampel 

  Keterangan Jumlah  

Populasi 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017-2020 
 193 

 

sampel 

a. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan 

secara lengkap laporan keuangan tahunan yang 

berakhir pada tanggal 31 desember dari tahun 

2017-2020 

 

0 

 

 

b. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan 

secara lengkap laporan keuangan tahunan dalam 

mata uang rupiah selama tahun 2017-2020 

(18) 

  

 

c. Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh 

laba positif pada tahun 2017-2020 
(98) 

  Jumlah Sampel  320 

Data Outlier  (11) 

Jumlah Sampel Akhir 309 

      Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022 

 Hasil pengujian normalitas data menggunakan Central Limited Theory yaitu apabila jumlah 

sampel lebih dari 30 sampel maka asumsi normalitas dapat diabaikan. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 309 sehingga dapat dikatakan data terdistribusi normal. Hasil uji autokorelasi 

menggunakan Uji Durbin-Watson (DW) dari persamaan 1 dan persamaan 2 menunjukkan bahwa 

nilai Durbon-Watson (DW) terletak diantara -2 sampai dengan +2, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing persamaan tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian heteroskedastisitas 

menggunakan uji Spearman’s Rho menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing 

variabel persamaan 1 dan persamaan 2 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian multikolinearitas menggunakan 
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Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai tolerance dari masing masing-masing variabel 

persamaan 1 dan persamaan 2 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel dari persamaan 1 dan persamaan 2 tidak terjadi 

multikolinearitas. 

                                   Tabel 2. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Persamaan 1 Persamaan 2 

B T Sig B t Sig 

Konstanta 0,041 4,261 0,000 -0,14 -0,72 0,943 

CR 0,000 -0,141 0,887 -0,015 -0,408 0,683 

SALESGROWTH 0,032 1,798 0,073 0,297 0,919 0,359 

DER -0,023 -4,057 0,000 0,239 2,014 0,045 

TATO 0,046 7,334 0,000 -0,319 -2,658 0,008 

LOGTA       0,002 0,304 0,761 

CR_LOGTA       0,001 0,425 0,671 

SALESGROWTH_LOGTA 
      -0,009 -0,783 0,434 

DER_LOGTA       -0,009 -2,173 0,031 

TATO_LOGTA       0,012 2,988 0,003 

R2 0,198 0,267 

F 20,014 13,442 

Sig. 0,000 0,000 

   Sumber: Data Diolah SPSS 24.0 

Berdasarkan hasil persamaan 1 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

ROA = 0,041 + 0,000 CR + 0,032 SALESGROWTH – 0,023 DER + 0,046 TATO + ℇ  (1) 

Berdasarkan hasil persamaan 2 pada tabel 4.7 dapat dibuat persamaan Moderated Regression 

Analysis (MRA) sebagai berikut:    

 ROA = - 0,014 – 0,015 CR + 0,297 SALESGROWTH + 0,239 DER – (2) 

       0,319 TATO + 0,002 LOGTA + 0,001 CR*LOGTA – 0,009 

       SALESGROWTH*LOGTA – 0,009 DER*LOGTA + 0,012 

       TATO*LOGTA 

Keterangan : 

Y   = Profitabilitas Perusahaan 

α   = Konstanta 

β   = Koefisien Regresi 

CR   = Likuiditas 

Growth Sales = Pertumbuhan Penjualan 

DER  = Leverage  

TATO  = Total Asset Turnover 

LOGTA  = Ukuran Perusahaan (Pemoderasi) 
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e  = Error 

Variabel likuiditas (CR) mempunyai thitung -0,141 < ttabel 1,9678 dan dengan nilai signifikansi 

0,887 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Variabel pertumbuhan penjualan (SALESGROWTH) mempunyai thitung 1,798 < ttabel 1,1,9678 dan 

dengan nilai signifikansi 0,073 > 0,05, maka pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Leverage (DER) mempunyai thitung -4,057 < ttabel 1,9678 dan dengan nilai signifikansi 

0,000 < 0,05, maka leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Total asset 

turnover (TATO) mempunyai thitung 7,334 > ttabel 1,9678 dan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa total asset turnover berpengaruh terhadap profitabilitas.  

Likuiditas (CR) setelah dimoderasi dengan ukuran perusahaan (LOGTA) mempunyai thitung 

0,425 < ttabel 1,967 dan dengan nilai signifikansi 0,671 > 0,05, maka ukuran perusahaan tidak 

mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan 

(SALESGROWTH) setelah dimoderasi dengan ukuran perusahaan (LOGTA) mempunyai thitung -

0,783 < ttabel 1,967 dengan nilai signifikansi 0,434 > 0,05, maka ukuran perusahan tidak mampu 

memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Leverage (DER) setelah 

dimoderasi dengan ukuran perusahaan (LOGTA) mempunyai thitung -2,173 < 1,967 dan dengan nilai 

signifikansi 0,031 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mampu 

memoderasi secara negatif pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Variabel total asset turnover 

(TATO) setelah dimoderasi dengan ukuran perusahaan (LOGTA) mempunya thitung 2,988 > 1,967 

dan dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, maka ukuran perusahaan mampu memoderasi secara 

signifikan pengaruh total asset turnover terhadap profitabilitas.  

Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak akan mempengaruhi 

profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keefektifan perusahaan 

dalam mengelola tingkat likuiditas belum tentu akan meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan hipotesis awal penulis, namun sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Novia dan Gede (2017), Mikha dan Henny (2018), Malik (2016). 

Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kenaikan tingkat penjualan dari tahun ke tahun tidak berpengaruh terhadap naik dan 

turunnya profitabilitas dari suatu perusahaan. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

meningkatkan penjualan suatu produk belum tentu dapat meningkatkan laba dari perusahaan 

tersebut karena strategi penjualan juga akan membutuhkan biaya lebih dalam hal pemasaran. Hasil 
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penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal penulis, namun sejalan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Rinny (2016), Wela dan Ida (2015). 

Pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa leverage yang tinggi 

akan memberikan dampak buruk terhadap perusahaan karena akan menurunkan profitabilitas dari 

perusahaan. Pengaruh yang sifgnikan menunjukkan bahwa leverage merupakan factor utama yang 

dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Leverage merupakan rasio yang 

menggambarkan sejauh mana perusahaan dalam menutupi hutang kepada pihak luar. Semakin kecil 

tingkat leverage perusahaan maka semakin baik perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis awal penulis dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wela dan Ida 

(2015), Yulita (2017), Nawaz (2015). 

Pengaruh total asset turnover (TATO) terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa 

total asset turnover berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan 

dari variabel total asset turnover akan meningkatkan laba dari perusahaan. Semakin besar tingkat 

total asset turnover menunjukkan bahwa semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam 

mengelola aset yang dimiliki. Total asset turnover digunakan untuk mengetahui keefektifan 

perusahaan dalam mengelola keseluruhan aset yang dimiliki. Semakin efektif pengelolaan aset yang 

dilakukan perusahaan maka semakin sedikit aset yang perlu ada diperusahaan. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis awal penulis dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri (2018), 

M.Thoyib (2018), Supardi (2018), Nurjanah dan Hakim (2018). 

Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 

moderasi. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh 

likuiditas terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu 

memperkuat atau memperlemah pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elyzabet (2019) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh likuiditas perusahaan terhadap laba, namun 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2021) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dikarenakan banyak faktor internal 

dan eksternal yang menghalanginya. Nilai kredit macet menjadi salah satu faktor internal lainnya, 

artinya meskipun ukuran perusahaan mengalami kenaikan akan habis untuk menutupi kewajiban 

dalam rasio keuangan. Dalam hal tersebut rasio likuiditas juga terpengaruhi, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa dengan aset atau ukuran perushaaan tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu 
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memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas 

perusahaan. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa perusahaan dengan total aset yang besar 

belum tentu memperoleh laba yang lebih besar apabila dibandingkan dengan total aset yang lebih 

kecil Agustina (2016). 

Pengaruh leverage terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 

moderasi. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan mampu memoderasi secara negatif 

pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Artinya ukuran perusahaan berperan memperkuat 

hubungan variabel leverage terhadap variabel profitabilitas perusahaan. Tingkat leverage yang 

tinggi akan menurunkan profitabilitas perusahaan dan terjadi pada ukuran perusahaan yang kecil. 

Sedangkan pada ukuran perusahaan yang besar tingkat leverage. Sedangkan semakin kecil tingkat 

leverage akan berpengaruh terhadap perusahaan yang besar. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Elyzabet (2019) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh leverage 

terhadap profitabilitas perusahaan.  Efek interaksi antara variabel ukuran perusahaan (LOGTA) 

dengan leverage (DER) berpengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas. Artinya 

leverage berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan ketika tingkat ukuran perusahaan semakin 

besar. 

Pengaruh total asset turnover (TATO) terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan mampu memoderasi 

pengatuh total asset turnover terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Atika (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi 

(memperkuat) pengaruh total asset turnover terhadap profitabilitas perusahaan, berarti semakin 

tinggi total asset turnover maka perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk 

kegiatan operasional sehingga dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Didukung ukuran 

perusahaan yang semakin besar maka pangsa pasar akan semakin luas, dengan demikian penjualan 

perusahaan akan semakin meningkat yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

Sehingga ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara total asset turnover terhadap 

profitabilitas perusahaan Atika (2016). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah iduraikan pada bab sebelumnya dapat 

dimpulkan bahwa: Likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga H1 dalam 

penelitian ini ditolak. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga 
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H2 dalam penelitian ini ditolak. Leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sehingga H3 

dalam penelitian ini diterima. Total asset turnover berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga H4 

dalam penelitian ini diterima. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan 

pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas, sehingga H5 dan H6 dalam penelitian ini ditolak. 

Ukuran perusahaan mampu memoderasi secara negatif pengaruh leverage terhadap profitabilitas, 

sehingga H7 dalam penelitian ini diterima. Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh total 

asset turnover terhadap profitabilitas, sehingga H8 dalam penelitian ini diterima.  

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh 

peneliti selanjutnya,yaitu: penelitian ini hanya menggunakan variabel rasio keuangan saja sehingga 

faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan tidak dapat diketahui, penelitian ini 

hanya menggunakan variabel rasio keuangan saja sehingga faktor lain yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan tidak dapat diketahui, penelitian ini hanya menggunakan populasi 

perusahaan manufaktur pada tahun pengamatan 2017-2020, sehingga sampel yang didapatkan 

kurang menangkap fluktuasi perusahaan. 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan untuk pertimbangan pada penelitian selanjutnya, 

yaitu: penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain misalkan nilai kredit macet atau 

kepemilikan manajer untuk menyempurnakan variabel yang sudah diteliti, penelitian selanjutnya 

sebaiknya menggunakan sampel dengan laporan keuangan yang menyajikan data dalam mata uang 

asing sehingga tergeneralisasi dalam semua bentuk mata uang, penelitian selanjutnya sebaiknya 

menambahkan tahun pengamatan minimal 5 tahun sehingga dapat menangkap fluktuasi kondisi 

eksternal maupun internal perusahaan. 
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