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BAB V  

PENUTUP 
 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang sudah 

dilakukan, mengenai pengaruh Current Ratio (CR), Debt to 

Equity Ratio (DER), Total Assets Turnover (TATO) terhadap 

Profitabilitas di perusahaan manufaktur sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2015-2018, berikut hasil pengujian 

secara parsial dapat disimpulkan: 

1. Secara parsial variabel CR berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dilihat 

bahwa -t hitung lebih besar dari -t tabel dimana nilainya (-

1,166946) > (-2,04841) atau nilai probabilitas lebih dari 

0,05 dimana nilai probabilitasnya 0,2563 > 0,05. Maka CR 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Sehingga hal ini dapat menunjukkan jika nilai CR naik 

maka profitabilitas menurun, begitu juga sebaliknya. 

2. Secara parsial variabel DER tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Hal ini dapat dilihat bahwa t hitung < t tabel, 

t hitung 0,835635 lebih kecil dari t tabel 2,04841 dan 

probabilitass sebesar 0,4128 yang artinya lebih besar dari 

0,05. Maka DER berpengaruh tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Sehingga hal ini dapat 

menunjukkan jika nilai DER naik maka profitabilitas 

menurun, begitu juga sebaliknya. 

3. Secara parsial variabel TATO berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. Hal ini terlihat dari t hitung yang lebih besar 

dari t tabel, dimana t hitungnya 1,70113 > 2,04841 dan 

nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Maka TATO berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas. Sehingga hal ini 

dapat menunjukkan jika nilai TATO naik maka diikuti pula 

kenaikan profitabilitas. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 
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1. Peneliti hanya melaksanakan penelitian pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), 

sehingga sampel yang didapat terbatas dan tidak mencakup 

semua perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

2. Peneliti hanya melakukan penelitian selama 4 tahun periode 

yakni mulai tahun 2015 hingga tahun 2018. 

3. Peneliti hanya menggunakan 3 variabel penelitian berupa 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total 

Assets Turnover (TATO) yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas. 

 

C. Saran-saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, 

terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham agar dapat memperbesar 

populasi penelitian atau dapat melakukan perbandingan 

dengan sektor lain agar dapat memberikan gambaran yang 

lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham. 

2. Bagi penelitian selanjutnya agar lebih memperpanjang 

periode pengamatan sehingga didapatkan hasil yang lebih 

baik. 

3. Bagi penelitian selanjutnya agar mengembangkan 

penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel- variabel 

lainnya di luar variabel dalam penelitian ini 


