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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pembahasan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara singkat yaitu 

kondisi kebijakan hutang dari kelima perusahaan secara keseluruhan cukup baik, 

namun PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo dan PT Fajar Surya Wisesa kebijakan 

hutangnya lebih baik karena dari hasil analisis selama empat tahun hanya dua tahun 

yang mengalami penurunan tingkat Debt Equity Ratio, sedangkan ketiga perusahaan 

lainnya lebih banyak mengalami kenaikan. Hal tersebut menandakan bahwa jika 

perusahaan mengalami kenaikan Debt Equity Ratio maka perusahaan tersebut kurang 

mampu mengelola kewajiban jangka panjangnya yang berasal dari hutang yang 

dimiliki. 

Tingkat profitabilitas dari kelima perusahaan setelah dilakukannya analisis 

pada ROA, ROE, dan NPM secara keseluruhan cukup baik dilihat dari kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Namun dalam hal ini, tingkat profitabilitas 

yang baik di dapat pada PT Alkindo Naratama karena setiap tahunnya dalam empat 

tahun selalu menghasilkan laba, jika dibandingkan dengan keempat perusahaan yang 

mengalami kerugian di beberapa tahun. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk perusahaan maupun peneliti 

selanjutnya dengan topik yang sama yaitu untuk PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo dan 

PT Fajar Surya Wisesa lebih meningkatkan modal pemilik agar posisi hutang dengan 
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modal pemilik menjadi sama sehingga aman bagi perusahaan, sedangkan untuk 

ketiga perusahaan yang lain harus lebih hati-hati dalam mengambil hutang dan lebih 

banyak menanamkan modal pemilik pada perusahaan; bagi PT Alkindo untuk 

mempertahankan posisi labanya dan juga lebih meningkatkan penjualan agar laba 

semakin besar, sedangkan perusahaan yang lainnya lebih banyak menanamkan 

dananya pada aktiva dan juga ekuitasnya maupun meningkatkan penjualan agar 

mendapatkan posisi laba. Perusahaan juga dapat mengurangi beban yang digunakan; 

bagi peneliti yang akan menggunakan topik yang sama disarankan lebih banyak lagi 

rasio yang digunakan untuk penelitian agar lebih luas lagi pemahaman yang 

diperoleh.  

5.3 Implikasi Penelitian 

Dampak hasil penelitian terhadap perusahaan adalah perusahaan dapat 

mengetahui kondisi keuangan dilihat dari kewajiban jangka panjangnya dan juga 

profitabilitasnya. Apabila perusahaan memanfaatkan kewajiban jangka panjang dari 

pihak eksternal, maka perusahaan harus mampu menanamkan modal pemilik 

perusahaan yang cukup banyak agar dapat menutupi hutang tersebut. Begitu juga 

dengan profitabilitas, agar profitabilitas perusahaan tetap stabil maka laba 

perusahaan juga harus stabil yaitu dengan tetap meningkatkan jumlah modal sendiri, 

asset, dan juga penjualan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengontrol keuangan 

dengan baik setiap tahunnya agar kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik dan 

pihak eksternal akan dengan mudah memberikan pinjaman maupun menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut.  
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