
 

 

BAB  V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hipotesis yang telah 

dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Debt to Equity Ratio terhadap 

profitabilitas. Hal ini dibuktikan dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai t 

hitung sebesar 2,070 dan nilai probabilitas sebesar 0,040 < taraf signifikansi 5% atau 

0,05. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminatuzzahra (2010); 

Hantono (2015); Rizki Adriani Pongrangga Moch. Dzulkirom Muhammad Saifi 

(2015); Samuel Nugroho Adi (2014) menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dengan demikian (H1) diterima. 

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Debt to Total Asset Ratio terhadap 

profitabilitas. Hal ini dibuktikan dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai t 

hitung sebesar -1,392 dan nilai probabilitas sebesar 0,166 > taraf signifikansi 5% atau 

0,05. Hasil yang telah diuji tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Samuel 

Nugroho Adi (2014) menunjukkan bahwa Debt to Total Asset Ratio berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Jadi hipotesis kedua (H2) ditolak. 

3. Tidak ada pengaruh yang signifikan Current Ratio terhadap profitabilitas. Hal ini 

disebabkan karena dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai t hitung 

sebesar -1,531 dan nilai probabilitas sebesar 0,128 > taraf signifikansi 5% atau 0,05. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hantono (2015); Adityo Joko 

Pratomo (2017) menunjukan bahwa Current Ratio berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. Jadi hipotesis ketiga (H3) diterima. 



 

 

4. Berdasarkan uji F diketahui bahwa pada angka F hitung sebesar 3,850 dan nilai 

probabilitas sebesar 0,011 < taraf signifikansi 5%a atau 0,05. Dengan demikian ada 

pengaruh yang signifikan dan positif Debt to Equity Ratio, Debt to Total Asset Ratio 

dan Current Ratio terhadap profitabilitas secara simultan (bersama-sama) dan model 

regresi dinyatakan fit atau layak sebagai model regresi. Hasil tersebut sesuai dengan 

yang telah diteliti Samuel Adi Nugroho (2014) Secara simultan DER dan DAR 

berpengaruh signifikan terhadap ROE, sesuai juga dengan penelitian Uswatul Karimah 

Secara simultan CR, DER, TAT, NPM berpengaruh signifikan terhadap ROE dan 

penelitian oleh Rizki Adriani Pongrangga Moch. Dzulkirom Muhammad Saifi (2015) 

Secara simultan CR, TAT dan DER berpengaruh signifikan terhadap ROE. Jadi 

hipotesis keempat (H4) diterima. 

5.2 Saran 

         Adapun saran yang dapat ditemukan setelah melakukan analisis penelitian ini yaitu :  

1. Investor hendaknya menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki debt to 

equity ratio yang tinggi karena akan terbukti mampu meningkatkan profitabilitas 

perusahaan.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debt to Total Asset Ratio dan Current Ratio 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga dari hasil ini 

memberikan informasi bahwa variabel bebas tersebut kurang memiliki dampak tajam 

dalam mempengaruhi profitabilitas, sehingga investor perlu mempertimbangkan faktor 

lainnya di luar variabel tersebut. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

   Dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan antara lain 

:   



 

 

1. Dari ketiga variabel bebas yang diterima hipotesisnya hanya satu variabel yaitu Debt to 

Equity Ratio yang berpangaruh terhadap profitabilitas. Studi kasus pada perusahaan 

Property dan Real Estate modal yang digunakan saat ini adalah mengandalkan hutang 

dari bank.  

2. Keterkaitan hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat 

dalam penelitian ini dengan nilai koefisien determinasi atau Adjusted R
2
 sebesar 6,0% 

sehingga masih ada variabel bebas lain yang mempengaruhi profitabilitas, misalnya : 

Total Asset Turnover, Net Profit Margin, Financial Leverage, Operating Profit 

Margin, Inventory Turnover dan faktor lainnya. 

3. Penelitian hanya masih sebatas 5 tahun penelitian yaitu tahun 2012-2016. 

4. Penelitian masih hanya sebatas pada perusahaan property dan real estate. 

5.4 Agenda Penelitian Mendatang 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian mendatang setelah 

melakukan analisis atas hasil penelitian yaitu : 

1. Untuk penelitian mendatang perlu menggunakan obyek penelitian selain perusahaan 

property dan real estate di Bursa Efek Indonesia, agar hasil temuan mencakup wilayah 

yang lebih luas dan hasilnya lebih terwakili. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, perlu mempertimbangkan variabel-variabel penelitian 

lainnya untuk menganalisis variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas, selain variabel Debt to Equity Ratio, Debt to Total Asset Ratio dan 

Current Ratio.  

 

 

 


