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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

likuiditas, solvabilitas dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dan olah data yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

likuiditas terhadap profitabilitas.  

Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian statistik pengaruh 

likuiditas terhadap profitabilitas menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 10,907 dengan nilai t tabel 2,012 dan nilai 

signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel (10,907 > 2,012) dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka H0 

ditolak dan H1 diterima (berpengaruh dan signifikan). 

Jadi likuiditas merupakan variabel bebas yang 

berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII). 

2. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel solvabilitas terhadap profitabilitas. 

Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian statistik pengaruh 

solvabilitas terhadap profitabilitas menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 1,816 dengan nilai t tabel 2,012 dan nilai 

signifikansi 0,076. Dapat disimpulkan bahwa nilai t 

hitung lebih kecil dari t tabel (1,816  < 2,012) dan nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,076 > 0,05), maka H0 

diterima dan H2 ditolak (tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan). Jadi solvabilitas merupakan variabel bebas 

yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII). 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas. 

Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian statistik pengaruh 

pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas 
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menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,197 dengan nilai t 

tabel 2,012 dan nilai signifikansi 0,000. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

(4,197 > 2,012) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,000 > 0,05), maka H0 ditolak dan H3 diterima 

(berpengaruh dan signifikan). Jadi pertumbuhan 

perusahaan merupakan variabel bebas yang berpengaruh 

dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 

4. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara likuiditas, 

solvabilitas dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

profitabilitas. 

Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian statistik yang 

diperoleh nilai f tabel untuk df  =50-3-1= 46 dengan taraf 

signifikasi 5% adalah 2,81. Kemudian berdasarkan tabel 

diatas, dapat diketaui bahwa nilai f hitung adalah sebesar 

45900,281. Dengan demikian nilai f hitung lebih besar 

dari nilai f tabel (45900,281> 2,81) dengan nilai 

signifikasi 0,000. Ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan 

H4 diterima, artinya bahwa variabel independen 

(likuiditas,  solvabilitas dan pertumbuhan perusahaan) 

secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen 

(profitabilitas). Dengan demikian berarti Hipotesis 4 : 

pengaruh likuiditas, solvabilitas dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap profitabilitas “diterima”. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada 

beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu : 

1. Bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) diharapkan untuk meningkatkan rasio-

rasio keuangan yang meliputi likuiditas, solvabilitas dan 

pertumbuhan perusahaan agar kemungkinan memperoleh 

profit atau keuntungan yang tinggi. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat 

mengembangkan hasil penelitian dengan menggunakan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan 

dapat menggunakan objek perusahaan lain, menambah 
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periode penelitian yang lebih lama, serta dapat 

menggunakan teknik analisis yang berbeda. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat 

Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan 

ridho-Nya kepeda penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tak 

lupa penulis haturkan kepada beliau baginda Rasulullah 

Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafa’atnya kelak di 

yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk dalam 

golongan hambanya yang senantiasa bermunajah kepadanya. 

Amin.. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna baik secara penulisan maupun penuturan kata. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

konstruktif untuk perbaikan penelitian atupun penulisan yang 

akan datang. 

Akhirnya, tiada kata yang pantas ucapkan dari 

penulis selain ucapan terimakasih banyak kepada semua 

pihak yang sudah membantu dalam proses pembuatan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

peneliti selanjutnya. Jazakumullahu khoiron katsiron..  

 

 

 


