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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh Likuiditas, 

Solvabilitas dan Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada PT 

Unilever Indonesia Tbk Periode 2011-2018, maka dari bagian akhir 

penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama  diketahui bahwa 

secara parsial likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2011-2018. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua diketahui bahwa 

solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2011-2018. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga perputaran modal 

kerja berpengaruh positif  namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2011-2018. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat diketahui bahwa 

secara simultan likuiditas, solvabilitas dan perputaran modal kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT 

Unilever Indonesia Tbk periode 2011-2018.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, 

peneliti menyampaikan saran-saran, sebagai berikut: 

1. Bagi PT Unilever Indonesia Tbk 

Dari hasil penelitian, perusahaan diharapkan untuk terus 

meningkatkan kinerja keuangannya karena kelangsungan hidup 

sebuah perusahaan tergantung dari cara kerja atau efisiensi 

manajemennya. Jika hasil-hasil yang dicapai oleh manajemen tidak 

sesuai dengan yang diharapkan (tidak memuaskan), maka pemilik 

perusahan harus mengevaluasi kinerja manajer atau bahkan bisa 

mengganti manajernya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.  

Serta memanfaatkan modal kerja dengan baik dan efisien agar mampu 

meningkatkan laba secara maksimal, mengembangkan perusahaan 

serta melunasi kewajiban-kewajibannya.  

2. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan, informasi, referensi, dan wawasan terkait variabel-

variabel penelitian seperti likuiditas, solvabilitas, perputaran modal 

kerja dan profitabilitas. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-

variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, seperti 

perputaran piutang, perputaran persediaan dan lain-lain. Selain itu bisa 
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menambah interval waktu pengamatan yang berbeda dan lebih 

panjang agar mampu memberikan gambaran yang lebih luas. Serta 

memilih perusahaan yang berbeda sehingga penelitian selanjutnya 

dapat menjelaskan profitabilitas dengan lebih baik. dan dengan 

demikian kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang tema yang diusung melalui penelitian. 

 


