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V. PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Tiga perusahaan yang mengalami peningkatan tingkat hutang jangka 

panjang yaitu perusahaan APLN CPIN, dan SMGR, hal ini berarti tingkat 

modal asing perusahaan ini tiap tahun terus meningkat yang berarti 

perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan hutang jangka panjang 

yang menyebabkan tingkat LTDE buruk. Perusahaan yang mengalami 

penurunan tingkat modal asing terdapat dua perusahaan yaitu perusahaan 

CTBNdan UNIC, hal ini berarti modal asing setiap tahunnya mengalami 

penurunan artinya pihak manajemen perusahaan masih mengutamakan 

modal sendiri dalam pembiayaan operasional perusahaan. Hal ini 

memberikan keringan dalam pembayaran beban bunga nantinya, dan 

perusahaan yang mengalami naik turun tingkat modal asing terdapat lima 

perusahaan yaitu perusahaan ALMI, BUDI, FASW, SMCB dan INTP. 

b. Sebagian besar dari sepuluh emiten sampel tersebut memiliki profitabilitas 

yang tidak cukup baik dari tahun 2010-2013. Terdapat dua emiten yang 

memiliki rata-rata tingkat ROE dibawah 7%. Hal ini mungkin terjadi 

karena komposisi modal asing lebih besar daripada modal sendiri yang 

menyebabkan perolehan laba bersih terlalu sedikit untuk menanggung 
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besarnya modal sehingga perusahaan masih harus banyak mendapatkan 

modal dari luar perusahaan. Satu dari sepuluh perusahaan emiten sampel 

memiliki nilai ROA yang tinggi, yang berarti laba bersih sebelum pajak 

yang diperoleh perusahaan mampu untuk menanggung total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Sembilan perusahaan lainnya masih memiliki 

rata-rata nilai ROA yang rendah, yang berarti laba bersih sebelum pajak 

yang diperoleh perusahaan belum mampu menanggung atas seluruh total 

aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh laba 

bersih yang diperoleh terlalu sedikit dibandingkan dengan besarnya total 

aktiva perusahaan. 

a. Hasil dari koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square sebesar 

26,9%  pada variabel ROE dan 26,1% pada variabel ROA. Dengan hasil 

uji-F yang signifikan sebesar 0,001 dan hasil uji-T secara parsial diketahui 

bahwa variabel  hutang jangka panjang (X) yang diperoleh memberikan 

pengaruh/kontribusi dan signifikan, namun dengan arah koefisien negatif 

terhadap variabel profitabilitas (Y). Hipotesis yang menyatakan terdapat 

pengaruh negatif diterima, karena hasil penelitian terhadap perusahaan-

perusahaan sampel tersebut menunjukkan hasil negatif. 

 

5.2  Saran 

Penelitian yang dilakukan ini mungkin memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tidak 

tersedianya data perusahaan mengakibatkan banyak perusahaan yang gugur dan 

tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Hal tersebut 

memang sangat disayangkan dalam mencari format yang lebih baik. 
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Seperti yang telah disimpulkan diatas bahwa hutang jangka panjang berperan 

penting dalam mempengaruhi peningkatan keuntungan perusahaan.Hal ini 

menandakan bahwa besarnya hutang lantas dapat meningkatkan perolehan laba 

perusahaan, mengingat kinerja operasional perusahaan manufaktur juga sangat 

besar, sehingga kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba semakin kecil. 

Saran yang dapat diberikan adalah : 

a. Hasil penelitian diketahui bahwa modal asing pada perusahaan sampel 

penelitian periode 2010-2013 yang berfluktuasi. Meskipun modal 

perusahaan berfluktuasi sebaiknya struktur modal tersebut dipertahankan 

dibawah 100% atau dengan mencari proporsi struktur modal yang optimal 

sehingga dapat menghasilkan return yang lebih besar dan dapat 

mengefisienkan biaya modal yang harus dikeluarkan. 

b. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif yang kuat antara modal 

asing dan profitabilitas. Hasil tersebut sebaiknya perusahaan dapat 

meningkatkan profitabilitas karena sebenarnya modal asing yang dimiliki 

perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga dapat 

meningkatkan laba yang dihasilkan perusahaan nantinya, dengan demikian 

manajer perlu mengoptimalkan penggunaan dana dan meminimalkan biaya 

operasi agar terjadi efesien dan efektivitas penggunaan dana. 

c. Bagi pihak manajemen pada perusahaan sampel, lebih baik untuk 

mengkaji ulang kembali format kinerja operasional, manajemen dan 

keuangan mereka agar lebih profesional dalam menjalankan usahanya, 
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dalam hal ini kompetensi perusahaan manufaktur dalam menghadapi pasar 

harus lebih ditingkatkan. 

d. Bagi investor, dapat mempertimbangkan investasinya pada emiten ini di 

Bursa Efek Indonesia dengan melihat, selain itu juga harus memperhatikan 

informasi keuangan atau rasio-rasio kinerja keuangan, karena hal itu 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada emiten manufaktur sektor 

industri yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang tepat 

sehubungan dengan investasi dimasa yang akan datang. 

e. Koefisien determinasi R
2 
yang sebesar 26,9% pada variabel ROE dan 

26,1% pada variabel ROA menunjukkan bahwa masih ada 73,1% dan 

73,9% variabel lain diluar variabel independen yang dapat menjelaskan 

profitabilitas. Diharapkan penelitian yang akan datang menggunakan 

variabelbebas lainnya diluar persamaan model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini seperti misalnya : pertumbuhan penjualan, jumlah 

persediaan,  ukuran perusahaan, dan stabilitas ekonomi serta menggunakan 

periode penelitian yang lebih panjang dari penelitian ini. 

f. Hasil kesimpulan yang diperoleh diatas, terdapat beberapa rekomendasi 

bagi penelitian selanjutnya. Yakni kelemahan atas penelitian ini yang 

menggunakan sampel kecil dan penentuan sampel yang dilakukan telah 

menyebabkan beberapa perusahaan tidak termasuk dalam sampel. Maka 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah: 

a. Penelitian selanjutnya agar menggunakan sampel yang lebih besar. 

b. Metode Penentuan sampel lain yang lebih representatif. 

 


