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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Leverage, Liquidity, Growth, Capital 

Intensity dan Carbon Emission Disclosure terhadap Profitability pada perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. 

Pengujian dilakukan dengan analisis regresi berganda dan data panel dengan hasil 

variabel Leverage yang diukur dengan Debt Equity Ratio dan variabel Capital 

Intensity berpengaruh negati signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian variabel 

Growth atau pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

Sedangkan variabel Liquiditas yang diukur dengan Current Ratio dan variabel 

Carbon Emission Disclosure berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan, namun variabel kontrol yang diukur dengan firm size 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan 

dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya yakni periode penelitian ini relatif 

singkat, hanya selama 5 tahun yaitu dari tahun 2013 hingga 2017. Kemudian jumlah 
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sampel pada penelitian ini hanya 12 perusahaan sektor manufaktur yang memenuhi 

kriteria sampel terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak dapat memprediksi 

seluruh populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga 

dampaknya sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini berkurang. Serta variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya Leverage, Liquidity, Growth, 

Capital Intensity, Carbon Emission Disclosure dan size sebagai variabel kontrol saja. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada 

penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yakni bagi 

investor, selain mempertimbangakan profitabilitas perusahaan yang diperoleh ketika 

berinvestasi hendaknya investor juga dapat mempertimbangkan risiko investasi yang 

akan mempengaruhi profitabilitas yang didapatkan. Kemudian penelitian selanjutnya 

dengan permasalahan yang serupa disarankan menambah dan kembangkan lagi 

penelitian ini, baik itu menyangkut periode tahun penelitian dapat memperpanjang 

periode penelitian, waktu penelitian, sampel yang digunakan, maupun analisis yang 

digunakan agar menghasilkan informasi yang lebih mendukung dan hasil penelitian 

dapat lebih digeneralisasi. Serta pada penelitian selanjutnya disarankan dapat 

menambah variabel yang berkaitan dengan internal dan eksternal perusahaan yang 

berkaitan dengan variabel dependen sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih 

akurat. Variabel yang dapat ditambah dalam penelitian selanjutnya seperti nilai 

perusahaan, 
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5.4 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa implikasi yang 

dapat diterapkan. Hal pertama bagi perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di 

BEI bahwa profitabilitas penting diperhatikan guna meningkatkan laba perusahaan. 

Perusahaan dapat melakukan dengan cara meningkatkan kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan laba melalui semua sumber yang ada seperti penjualan, kas, aset, 

dan modal.  Serta Bagi Investor hasil penelitian ini menunjukan bahwa growth dan 

leverage berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas sedangkan capital 

intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukan 

bahwa investor sebaiknya membeli saham yang dapat melihat beta perusahaan dan 

pada saat suku bunga menurun, maka kinerja perusahaan sampel dipandang akan 

dapat lebih baik lagi sehingga profitabilitas yang diperoleh tinggi. Investor sebaiknya 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Pasar Modal, perlu meneliti, 

menganalisis, dan menyeleksi saham yang akan dibeli melalui analisis terhadap 

laporan keuangan, mempertimbangkan faktor risiko dan memperhatikan kondisi 

makro ekonomi. 

Hal kedua bagi pemerintah diperlukan sebuah aturan hukum yang jelas dan 

adanya penegakan juga kepastian hukum bagi setiap bentuk pelanggaran yang terjadi 

karena saham merupakan salah satu sekuritas diantara sekuritas-sekuritas lainnya 
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yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi yang tercermin dari ketidakpastian laba 

yang akan diperoleh oleh investor untuk dimasa akan datang.  

Hal ketiga bagi akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan menjadi referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya. Serta periode waktu 

penelitian merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil penelitian. 

Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak periode 

penelitian sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat.  


