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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti dan menemukan bukti 

empiris mengenai pengaruh modal kerja dan financial leverage terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan sub sektor food and beverages di Bursa Efek Indonesia 

(BEI).Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

bersumber dari data sekunder, dimana data tersebut berasal dari Indonesia 

Exchange (IDX).Perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian sebanyak 15 

perusahaan, namun yang dapat diolah lebih lanjut untuk pengujian hipotesis 

sebanyak 12 perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pada data laporan 

keuangan perusahaan sub sektor food and beveragesyang dipublikasikan pada 

www.idx.co.id serta adanya data sampel yang tidak memenuhi kriteria sampel 

penelitian. Terdapat tiga pengujian dalam penelitian ini, yaitu pengujian secara 

parsial, dan moderasi.Pengujian hipotesis ini untuk melihat pengaruh modal kerja 

dan financial leverage terhadap profitabilitas serta mengetahui apakah 

pertumbuhan laba dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh modal kerja 

dan financial leverage terhadap profitabilitas perusahaan selama 5 tahun terakhir 

yaitu 2010-2014. Pengujian hipotesis, alat uji yang digunakan adalah uji F, uji t, 

dan uji MRAkarena untuk menguji apakah ada pengaruh modal kerja dan 

financial leverage terhadap profitabilitas dengan pertumbuhan laba sebagai 
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variabel moderasi yang telah terdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian, 

kesimpulan yang diperoleh antara lain sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil pengujian, NWC berpengaruh negatif dansignifikan 

terhadap ROE. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya jumlah 

modal kerja bersih maka biaya pun akan semakin tinggi sehingga dapat 

menurunkan perputaran modal kerja pada perusahaan dan berdampak pula pada 

penurunan profitabilitas perusahaan. Selain itu, peningkatan yang cukup besar 

pada total aktiva lancar, berpengaruh besar terhadap laba yang diperoleh sehingga 

laba mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

2. Berdasarkan hasil pengujian, DFL berpengaruh positif dan signifkan 

terhadap tingkatROE. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rasio DFL yang 

dihasilkan perusahaan food and beverages selama 5 tahun terakhir cenderung 

mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil hal ini berdampak pula 

pada rasio ROE yang meningkat dan menurun seiring dengan peningkatan dan 

penurunan pada rasio DFL. Peningkatan ini terindikasikan dari peningkatan yang 

cukup besar pada laba operasional atas perubahan EPS, sehinggalaba yang 

diperoleh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, begitu juga sebaliknya. 

3. Berdasarkan hasil pengujian, DR berpengaruh negatif dan signifkan 

terhadap tingkat ROE. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rasio DR yang 

dihasilkan perusahaan food and beverages selama 5 tahun terakhir 

mengindikasikan bahwa rasio DR yang besar cenderung menghasilkan tingkat 

ROE yang rendah. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

asset dalam memenuhi kewajiban perusahaan kurang baik, sehingga kewajiban 
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perusahaan dipenuhi melalui sebagian laba yang diperoleh dan mengakibatkan 

laba untuk pemegang ekuitas menjadi kecil. 

4. Berdasarkan hasil pengujian, DER berpengaruh positif dan signifkan 

terhadap tingkatROE. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio DER yang dihasilkan 

perusahaan food and beverages selama 5 tahun terakhir mengindikasikan naik 

turunnya tingkat profitabilitas tidak terlepas dari DER perusahaan bahwa semakin 

tinggi DER maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam tingkat 

pengembalian modal.Meskipun secara teoritis semakin besar rasio ini dapat 

mengakibatkan rendahnya profit yang dihasilkan perusahaan namun pada 

penelitian ini justru menunjukkan hasil sebaliknya. 

5. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial,TIER berpengaruh positif dan 

signifkan terhadap tingkatROE. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rasio TIER 

yang dihasilkan perusahaan food and beverages selama 5 tahun terakhir 

mengindikasikan bahwa pada penelitian ini TIER memberikan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROE, dengan perubahan TIER yang semakin besar 

berakibat ROE yang dicapai semakin meningkat. Perusahaan dapat memberikan 

nilai TIER lebih tinggi dengan cara memperbesar EBIT perusahaan. 

6. Berdasarkan hasil pengujian moderasi, NWC dengan pertumbuhan laba 

sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkatROE.Hal tersebut dapat diartikan bahwa rasio NWC yang dihasilkan 

perusahaan food and beverages selama 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa 

perusahaan dengan laba bertumbuh tidak dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh antara NWC dengan profitabilitas karena apabila terjadi peningkatan 
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yang cukup besar pada total aktiva lancar, laba yang diperoleh hanya mengalami 

sedikit kenaikan saja sehingga perusahaan dengan pertumbuhan laba bertumbuh 

dan tidak bertumbuh, hubungan NWC dengan profitabilitas adalah sama. 

7. Berdasarkan hasil pengujian moderasi,DFL dengan pertumbuhan laba 

sebagai variabel moderatingtidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkatROE.Hal tersebut dapat diartikan bahwa rasio DFL yang dihasilkan 

perusahaan food and beverages selama 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa 

perusahaandengan laba bertumbuhtidak dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh antara DFL dengan profitabilitasdikarenakan perusahaan dengan laba 

bertumbuh mempunyai kesempatan yang profitabel dalammendanai investasinya 

secara internal sehingga perusahaan menghindaruntuk menarik dana dari luar dan 

berusaha mencari solusi yang tepatatas masalah-masalah yang terkait dengan 

hutangnya, selain itu denganprofitabilitas yang meningkat akan meningkatkan 

laba ditahan sehinggaakan mengurangi minat perusahaan untuk melakukan 

peminjaman dan rasio DFL akan menurun. 

8. Berdasarkan hasil pengujian moderasi,DR dengan pertumbuhan laba 

sebagai variabel moderatingberpengaruh signifikan terhadap tingkatROE.Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa rasio DR yang dihasilkan perusahaan food and 

beverage selama 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa perusahaan dengan laba 

bertumbuhtidak dapat memperlemah pengaruh antara DR dengan 

profitabilitaskarena perusahaan laba bertumbuh memiliki kemampuan yang lebih 

besar untuk membayar hutang-hutangnya dan berpeluang tinggi untuk membiayai 

investasi dan aktiva sehingga minat perusahaan untuk menggunakan dana 
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eksternal menjadi rendah karena perusahaan dapat mengelola aktivanya dengan 

baik untuk dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

9. Berdasarkan hasil pengujian moderasi, DER dengan pertumbuhan laba 

sebagai variabel moderatingmemiliki berpengaruh yang signifikan 

terhadaptingkat ROE.Hal tersebut dapat diartikan bahwa rasio DER yang 

dihasilkan perusahaan food and beverages selama 5 tahun terakhir 

mengindikasikan bahwa perusahaan dengan laba bertumbuhdapat memperlemah 

pengaruh antara DER dengan profitabilitas dimanaperusahaan dengan laba 

bertumbuh dapat menurunkan penggunaan hutang sehingga apabila rasio DER 

hanya mengalami peningkatan yang wajar atau menurun  maka hasil laba 

perusahaan akan semakin meningkat. 

10. Berdasarkan hasil pengujian moderasi, TIER dengan pertumbuhan laba 

sebagai variabel moderatingmemiliki berpengaruh yang signifikan 

terhadaptingkat ROE.Hal tersebut dapat diartikan bahwa rasio TIER yang 

dihasilkan perusahaan food and beverages selama 5 tahun terakhir 

mengindikasikan bahwaperusahaan dengan laba bertumbuhdapat memperkuat 

pengaruh antara TIER dengan profitabilitas dimanaprofitabilitas akan meningkat 

seiring dengan TIER yang tinggi. Semakin tinggi TIER apabila diiringi dengan 

pertumbuhan laba positif dapat meminimalkan resiko perusahaan untuk tidak bisa 

membayar hutang bunga dari kreditur karena laba yang dihasilkan tinggi dan juga 

dapat berpengaruh dalam peningkatan keuntungan perusahaan.  
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5.2. Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki 

keterbatasan diantaranyayaitu : 

1. Adanyabeberapa sampel perusahaanyang tidak melaporkan laporan 

keuangan secara rutin selama 5 tahun yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, 

PT. Tri Banyan Tirta Tbk, dan PT. Sekar Bumi Tbk. Ketiga perusahaan tersebut 

tidak sesuai dengan kriteria sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2010-2014, sehingga 

keterbatasan tersebut mengurangi jumlah sampel penelitian.Halini perlu 

diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. 

2. Adanya data outlier yang menyebabkan normalitas data pada penelitian ini 

menjadi tidak normal sehingga ada beberapa data yang harus dikeluarkan dari 

sampel penelitian. Beberapa data sampel tersebut diantaranya yaitu PT. Wilmar 

Cahaya Indonesia Tbk pada periode 2012-2013, PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk pada periode 2010, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk periode 

2012, dan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada periode 2013yang menyebabkan 

data menjadi tidak normal. 

3. Adanya data rasio keuangan yang tidak memenuhi kriteria yaitu ROE yang 

memiliki nilai negatif pada perusahaan PT. Prashida Aneka Niaga Tbk periode 

2014 sehingga tidak dapat digunakan sebagai sampel pada penelitian ini.   
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5.1. Saran  

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, kesimpulan yang diambil, dan 

keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran untuk penelitian mendatang, 

antara lain : 

1. Menambahkan jumlah sampel perusahaan dengansubsektor lain seperti 

perusahaan manufaktur, barang konsumsi, dan properti serta real estate yang 

jugamerupakan perusahaan dengan prospek besar dalam menghasilkan laba dan 

tetap diminati oleh investor dalam segala situasi ekonomi baik krisis maupun 

tidak.  

2. Menambahkan variabel lain seperti current ratio, cash ratio, danquick 

ratio sebagai proksi dari modal kerja dan EPS serta ROA sebagai proksi dari 

profitabilitas. Penambahan variabel tersebut dikarenakan variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini belum cukup untuk membuktikan pengaruh moderasi 

pertumbuhan laba terhadap tingkat profitabilitas. 

3. Memperpanjang tahun pengamatan hingga enam (6) sampai sepuluh (10) 

tahun pengamatan sesuai dengan tahun terbaru untuk memperoleh hasil penelitian 

yang memuaskan. 
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