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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh untuk operating leverage terhadap profitabilitas yang 

ditunjukkan dengan besarnya t hitung sebesar -0,677 lebih kecil dari  t tabel sebesar 

1,66660 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,511 lebih besar dari 0,05 dengan 

demikian tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa 1 yang 

menyatakan bahwa operating leverage berpengaruh terhadap profitabilitas ditolak. 

2. Terdapat pengaruh untuk variabel financial leverage terhadap profitabilitas yang 

ditunjukkan dengan besarnya t hitung sebesar 2,902 lebih besar dari  t tabel sebesar 

1,66660 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian 

signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa 2 yang menyatakan bahwa 

financial leverage berpengaruh terhadap profitabilitas diterima.  
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5.2.Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan  sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel perusahaan yang dijadikan objek penelitian hanya satu jenis industri 

saja, yaitu textile & germen, sehingga tidak dapat mencakup semua hasil temuan untuk 

seluruh perusahaan publik.  

2. Jumlah tahun pengamatan yang terbatas hanya 6 tahun (2011 – 2016). Untuk 

memprediksi profitabilitas akan lebih baik apabila dilakukan pengamatan dalam 

jangka waktu yang lebih panjang.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu operating leverage dan 

financial leverage yang mempengaruhi profitabilitas. 

 

5.3.Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Menambah populasi perusahaan yang ada di BEI yang akan dijadikan sampel pada 

penelitian berikutnya dan Menambah jumlah tahun pengamatan, tidak hanya enam 

tahun; 

2. Menambah variabel independen lain diluar model penelitian ini agar dapat diketahui 

factor – factor utama yang mempengaruhi profitabilitas. Pengembangan variabel 

independen perlu dilakukan karena banyak variabel lain yang berperan dalam 

mempengaruhi profitabilitas untuk menguji kembali variabel dalam penelitian 

selanjutnya.  
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3. Mestinya Manajer perusahaan lebih berhati hati dalam mengambil keputusan terutama 

dalam hal pendanaan atau sumber dana agar keuangan  perusahaan tetap stabil dan 

meningkat .  

4. Perusahaan harus lebih memperhatikan dalam operasi perusahaan bagamana bisa 

menjadi efektif dan efesien . 

 


