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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Modal Kerja dan 

Likuiditas (Currnet Ratio)Terhadap Profitabilitas (ROA) Perusahaan pada PT 

Unilever Indonesia, Tbk dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, variabel Modal Kerja tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap Profitabilitas. Karena pada uji t, angka yang dihasilkan t hitung

berada jauh dibawah angka yang terdapat pada t tabel yaitu 0,080<1,684

maka Ho1 diterima, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,937 yang berada

diatas angka 0,05 (5%).

2. Secara parsial, variabel Likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap

Profitabilitas karen pada hasil uji t diperoleh angka sebesar -0,802>-1,684

maka Ho2 diterima, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,428 yaitu lebih

besar dari 0,05 (5%).

3. Secara simultan atau bersama-sama, variabel independen (Modal Kerja

dan Likuiditas) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen (Profitabilitas) karena hasil dari Uji F menunjukkan angka

1,264 dan pada tabel F 3,232 (1,264<3,232) maka Ho3 diterima, dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,294 yaitu berada jauh diatas 0,05. Sedangkan

untuk memperoleh hasil yang signifikan atau adanya pengaruh antara

variabel independen dengan variabel dependen, tingkat signifikansi harus

berada dibawah 0,05  (5%).

5.2 Saran 

 Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan 

oleh penulis yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi 

perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 
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1. Disarankan PT Unilever Indonesia, Tbk agar memacu diri untuk

mengelola asset yang ada dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang

lebih besar, sehingga dapat menarik para investor untuk ikut bergabung

dan menanamkan sahamnya di PT Unilever Indonesia, Tbk tersebut.

2. Bagi para investor dan calon investor disaraankan untuk terus

memperhatikan faktor fudnamental dan juga memperhatikan faktor

teknikal sehingga keputusan investasi yang tepat dapat diperoleh. Hal ini

sangat penting untuk diperhatikan jika seorang investor atau calon investor

ingin melakukan investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih menarik jika ditambahkan Net 

Profit Margin pada variable independen. 
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