
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis tentang analisis kebijakan 

pendanaan terhadap growth of assets, profitability dan tangibility pada 33 perusahaan 

manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2014, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial growth of assets (GOA) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

 debt equity ratio, dikarenakan ketidakstabilan dari peningkatan 

 pertumbuhan aktiva perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan tidak dapat 

 menggunakan hutang yang lebih besar. 

2. Secara parsial profitability (ROI) berpengaruh signifikan terhadap debt equity 

 ratio.  Arah hubungan yang positif mengartikan bahwa perusahaan mampu 

 meningkatkan ROI  maka tingkat debt equity ratio perusahaan akan naik, 

 sebab perusahaan lebih memanfaatkan keuntungan pajak dengan 

 menggunakan hutang. Perusahaan lebih mengutamakan pendanaan eksternal 
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 atau trade-off theory karena arah hubungan ROI dan DER yang positif pada 

 penelitian ini. 

3. Secara parsial asset tangible (TANGI) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

 debt equity ratio, dikarenakan  perusahaan lebih cenderung  menggunakan 

 aktivanya untuk operasional perusahaan dan bukan digunakan untuk 

 mengurangi resiko hutangnya.  

4. Secara simultan Growth Of Assets, Profitability dan Tangibility berpengaruh 

 signifikan terhadap  debt equity ratio dikarenakan jika diuji secara bersama-

 sama GOA, ROI serta TANGI akan memiliki pengaruh yang besar dan juga 

 positif terhadap peningkatan utang perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

 tingkat pertumbuhan aset yang tinggi akan memiliki kepercayaan penuh dari 

 investor maupun debitur, sehingga perusahaan ini akan lebih cenderung untuk 

 menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya, tingkat profit yang tinggi 

 diharapkan perusahaan mampu membayar kapasitas hutangnya, dengan 

 menggunakan pendanaan eksternal diharapkan perusahaan dapat 

 meningkatkan labanya yang akan diperoleh dengan menghemat pajaknya 

 dengan cara membayar biaya bunga utang dan struktur aktiva yang lebih besar 

 uga akan lebih mapan dalam industri, memiliki risiko lebih  kecil, dan akan 

 menghasilkan tingkat DER yang besar.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

 Kebijakan pendanaan adalah salah satu hal penting unttuk bersaing agar mampu 

 menjadi perusahaan yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan harus 

 mempertimbangkan dan menganalisis kembali jika akan menggunakan  debt 

 equity ratio dengan memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

 agar di dapat kebijakan pendanaan perusahaan yang efektif dan efisien. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian ini kembali, sebaiknya 

 menambahkan variabel independen lainnya selain dari variabel yang  digunakan 

dalam penelitian ini, seperti corporate tax, resiko bisnis, struktur kepemilikan, 

dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian. Selain itu, 

memperluas periode penelitian dan menambahkan jumlah sampel perusahaan 

yang tidak hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor consumer  goods, 

tetapi perusahaan dagang dan jasa yang terdaftar di BEI juga dapat dijadikan 

sampel penelitian. 

 


