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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai

pengaruh likuiditas (QR), stuktur aktiva (STA), Price Earnings Ratio (PER),dan

profitabilitas (ROI) terhadap debt equity ratio (DER) yang listing di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2008-2011, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Berdasar hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa secara parsial

variabel Quick Ratio (QR) berpengaruh terhadap variabel DER artinya

liquiditas perusahaan akan berpengaruh terhadap hutang perusahaan. Artinya

semakin besar QR tentu semakin besar jumlah modal sendiri yang tertanam ke

dalam perusahaan; sehingga debt to equity ratio (DER) akan semakin besar

(dengan asumsi ada tambahan hutang baru selama periode yang sama).

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa secara parsial

variabel STA tidak berpengaruh terhadap variabel DER hal ini menunjukkan

bahwa Semakin besar rasio likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan

perusahaan semakin besar dalam memenuhi kewajibannya.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa secara parsial

variabel PER tidak berpengaruh terhadap variabel DER. Penurunan PER yang

merupakan penurunan tingkat nilai saham dan laba perlembar saham

mengindikasikan kondisi perusahaan yang kurang baik akan berdampak

menurunnya perhatian calon kreditor terhadap perusahaan. Semakin menurun
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perhatian  kreditor terhadap  perusahaan  maka sangat  sulit  bagi  manajemen

mendapatkan pinjaman.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa secara parsial

variabel profitabilitas (ROI) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel

DER. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi atas

investasi (ROI) akan menggunakan utang relatif kecil. Tingkat pengembalian

yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan

pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Perusahaan yang

mempunyai profit tinggi, akan menggunakan hutang dalam jumlah rendah.

5.   Dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik terbukti bahwa dalam penelitian ini

tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (Multikolinearitas), tidak terjadi

perbeadaan antara faktor pengganggu (Heterokedastisitas) dan tidak ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (Autokorelasi).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diajukan oleh

peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian dengan

sampel yang  lebih banyak dan rentang  waktu yang  lama tidak hanya

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia agar supaya perusahaan yang

belum listing ikut tertarik dalam melakukan bembenahan stuktur modal.
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2.   Variabel yang tidak terbukti dalam penelitian ini sebaiknya pada penelitian

selanjutnya digunakan proxy lain dari variabel tersebut, sehingga diharapkan

dapat mencerminkan variabel yang digunakan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa hasil penelitian ini terbatas pada

pengamatan yang relatif pendek yaitu selama 4 tahun dengan sampel yang

terbatas pula (17 sampel). Disamping itu faktor fundamental perusahaan yang

digunakan hanya terbatas pada CR, STA, PER, dan ROI. Disamping  itu

penulis mengakui banyak keterbatasan yang dimiliki, keterbatasan itu antara

lain referensi yang dimiliki penulis belum begitu lengkap untuk menunjang

proses penulisan skripsi ini sehingga terjadi banyak kekurangan dalam

mendukung teori ataupun justifikasi masalah yang diajukan. Penulis juga

mengakui bahwa keterbatasan waktu dan biaya juga mempengaruhi penelitian

ini yang hanya meneliti faktor yang fundamental sehingga faktor eksternal

kurang begitu diperhatikan.

5.4 Implikasi

Diharapkan bagi perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas

asset sebaiknya menggunakan utang yang kecil, karena dengan tingkat

pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar

kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Dengan

hutang yang relatif kecil maka beban tetap perusahaan berupa bunga menjadi

rendah dan keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Investor sebaiknya

memperhatikan rasio-rasio keuangan karena dengan adanya informasi tersebut
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maka dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang tepat sehubungan

dengan investasinya karena pengembalian modal yang baik menjamin investor

mendapatkan modalnya kembali serta keuntungan yang diharapkan.


