
V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya bahwa

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengungkit

keuangan, likuiditas, perputaran persediaan dan perputaran piutang terhadap

profitabilitas perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI dengan

tahun penelitian dari 2010 hingga 2014. Maka berdasarkan hasil perkembangan

analisis regresi berganda dapat di tarik simpulan sebagai berikut.

1. Perkembangan Pengungkit Keuangan

 Tingkat pengungkit operasional (degree of operating leverage/DOL)

perusahaan pertambangan batubara Tahun 2010 – 2014  hanya PT Berau

Coal Energy Tbk. saja yang berada pada peringkat terbaik dari semua

sampel karena BRAU mengalami peningkatan nilai DOL dari 2010-2014.

DOL yang bernilai negatif Tahun 2010 terus meningkat hingga Tahun

2013 menjadi 6,13 dan Tahun 2014 turun menjadi 5,51 namun ini lebih

baik daripada 2 tahun sebelumnya. Sementara pada 6 perusahaan lain

cenderung berfluktuatif. Peningkatan nilai DOL menunjukkan bahwa

pengungkit operasional membantu peningkatan laba melalui perubahan
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penjualan. Sebaliknya penurunan DOL menunjukkan bahwa pengungkit

justru merugikan perusahaan.

 Tingkat pengungkit finansial (degree of financial leverage / DFL)

perusahaan pertambangan batubara Tahun 2010 – 2014 secara keseluruhan

menunjukkan bahwa perusahaan yang berada pada peringkat terbaik

pertama adalah PT Adaro Energy Tbk. dengan rata-rata DFL selama tahun

2010-2014 sebesar 2,1 dan perusahaan yang berada pada peringkat kedua

adalah PT Resource Alam Indonesia Tbk dengan rata-rata DFL selama

lima tahun sebesar 1,02 . Sementara pada 5 (lima) sampel lain ada yang

berfluktuatif, naik lalu turun, ataupun yang perkembangan DFL-nya

menurun.

2. Perkembangan Likuiditas

 Current ratio perusahaan pertambangan batubara Tahun 2010 – 2014

secara keseluruhan menunjukkan bahwa hanya PT Harum Energy Tbk.

perusahaan yang menyandang peringkat terbaik dari semua sampel

perusahaan petambangan batubara. Karena hasil current ratio yang

meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2010 rasio lancarnya sebesar 2,09

setiap tahun terus meningkat hingga Tahun 2014 sebesar 3,58 artinya

setiap $1,00 utang lancar dijamin oleh $3,58 aktiva lancar, hal ini

merupakan kabar yang baik bagi para investor karena perusahaan in dinilai

mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
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3. Perkembangan Perputaran Modal Kerja

 Inventory turnover ratio perusahaan pertambangan batubara Tahun 2010 –

2014 secara keseluruhan menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) perusahaan

menunjukkan peningkatan selama periode penelitian 2010-2014 yaitu PT

Berau Coal Energy Tbk., PT Bumi Resources Minerals Tbk., dan PT

Harum Energy Tbk. Perusahaan terbaik pertama yang memiliki inventory

turnover ratio tertinggi adalah PT Berau Coal Energy Tbk. dengan nilai

44,05 kali artinya periode kelancaran perputaran persediaan sebesar 8 hari.

Kemudian pada urutan terbaik selanjutnya yaitu PT Bumi Resources

Minerals Tbk., dan PT Harum Energy Tbk.

 Receivable turnover ratio perusahaan pertambangan batubara Tahun 2010

– 2014 secara keseluruhan menunjukkan bahwa 2 (dua) perusahaan yang

menunjukkan peningkatan selama periode penelitian yaitu PT Resource

Alam Indonesia Tbk. dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.

perusahaan yang menyandang peringkat terbaik pertama adalah PT

Resource Alam Indonesia Tbk. peringkat terbaik kedua adalah PT

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. dan pada 5 (sampel) lainnya ada

yang berfluktuatif, naik lalu turun, ataupun yang perkembangan perputaran

piutangnya menurun.

4. Perkembangan Profitabilitas

Return on asset (ROA) perusahaan pertambangan batubara Tahun 2010 –

2014 secara keseluruhan menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan

sedang mengalami penurunan kinerja. Penurunan ROA dari Tahun 2011
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hingga 2014 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kondisi perusahaan

pertambangan batubara yang dijadikan sampel dalam kondisi yang kurang

baik dari segi profitabilitas karena terjadi penurunan ROA selama 3 tahun

berturut-turut. Perusahaan yang memiliki ROA yang cukup baik di antara

semua sampel adalah PT Resource Alam Indonesia Tbk. dengan rata-rata

ROA selama tahun 2010-2014 sebesar 0,36.

5. Hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama menunjukkan bahwa

secara bersama-sama semua variabel bebas operating leverage(X1),

financial leverage (X2), current ratio (X3), inventory turnover ratio (X4),

dan receivable turnover ratio (X5) tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel return on asset (Y) pertambangan batubara Tahun 2010

– 2014 yang terdaftar di BEI. Hal tersebut ditunjukkan dari tingkat

signifikasi yang lebih besar dari 0.05 (0.096 > 0.05).

6. Hasil pengujian secara individu/parsial menunjukkan bahwa semua

variabel bebas operating leverage(X1), financial leverage (X2), current

ratio (X3), inventory turnover ratio (X4), dan receivable turnover ratio

(X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel return on asset

(Y) pertambangan batubara tahun 2010 – 2014 yang terdaftar di BEI.

Variabel DOL, DFL, CR, INTO, ARTO memiliki t hitung yang lebih kecil

bila dibandingkan dengan t tabel sebesar 2,508 (berdasarkan tabel distibusi

t). Nilai signifikasi kelima variabel independen juga lebih besar dari  0,05
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maka Ho diterima karena Ho : b = 0 , artinya tidak memenuhi syarat α=5%

dan derajat kepercayaan 95% yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini

7. Dilihat dari nilai koefisien determinasi ( ) menunjukkan operating

leverage, financial leverage, current ratio, inventory turnover ratio, dan

receivable turnover ratio berkontribusi pada profitabilitas sebesar 34,1 %,

sisanya 65,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model

penelitian ini.

5.2 Saran

Peneliti memberikan saran berdasarkan pada penelitian ini yaitu dari hasil

penelitian mengindikasikan bahwa terjadi ketidakefisienan pengelolaan dana pada

perusahaan pertambangan batubara periode 2010-2014 sehingga membuat semua

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen  baik melalui

uji hipotesis secara bersama-sama maupun individual/parsial. Disarankan kepada

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang efisiensi pembiayaan

pada perusahaan pertambangan batubara.


