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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel 

hutang jangka panjang, hutang jangka pendek dan total hutang terhadap kinerja 

perusahaan berupa profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Equity 

(ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017. 

Berdasarkan pengujian analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Hasil pengujian analisis pada hipotesis pertama menunjukkan hutang jangka 

panjang (LTD) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan hutang jangka panjang (LTD) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan diterima yang artinya semakin tinggi 

hutang jangka panjang maka akan menurunkan profitabilitas perusahaan 

yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan karena 

hutang jangka panjang kemungkinan kecil bisa menghasilkan laba dalam 

jangka waktu pendek (pada tahun saat transaksi hutang atau pembiayaan 

dilakukan), sementara ditahun tersebut perusahaan harus membayar bunga 

hutang-nya kepada kreditor walaupun disaat yang bersamaan perusahaan 

belum menerima manfaat dari penggunaan hutang jangka panjang.  
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 Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hutang jangka pendek (STD) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan 

hutang jangka pendek (STD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan ditolak yang artinya semakin tinggi hutang lancar atau 

hutang jangka pendek perusahaan maka akan menurunkan profitabilitas dan 

berdampak menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut 

dimungkinkan karena hutang jangka pendek yang tinggi timbul karena 

banyaknya penundaan pembayaran yang mengindikasikan perusahaan 

mengalami penurunan penjualan. Kemungkinan lainnya, karena hutang 

jangka panjang perusahaan yang jatuh tempo pada tahun penelitian yang 

dilakukan dan disaat yang bersamaan perusahaan harus melunasi pokok 

penjualan dan bunga pinjaman sekaligus. Atau banyak-nya penggunaan 

hutang jangka panjang yang akan berpengaruh pada penurunan laba 

perusahaan meskipun jumlah hutangnya kecil. Hal itu akan berdampak pada 

peningkatan beban hutang jangka pendek karena tanggungan cicilan yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan setiap periode-nya. 

 

 Hasil pengujian analisis pada hipotesis ketiga menunjukkan total hutang 

(TD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang 

menyatakan total hutang (TD) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan diterima yang artinya semakin tinggi total 
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hutang perusahaan semakin rendahnya laba perusahaan dan berdampak 

pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan pada tahun tersebut (pada 

tahun saat transaksi hutang atau pembiayaan dilakukan) karena laba yang 

diperoleh tidak akan dirasakan dalam jangka pendek melainkan dalam 

jangka panjang. Hal tersebut dimungkinkan karena mengingat salah satu 

komponen total hutang adalah hutang jangka panjang, sementara kewajiban 

perusahaan berupa bunga hutang harus mulai dibayarkan pada tahun 

ataupun bulan saat hutang dilakukan. Prosentase hutang yang lebih besar 

dari ekuitas perusahaan akan menyebabkan laba yang dapat diterima 

pemegang ekuitas semakin kecil meskipun penjualan perusahaan ataupun 

laba kotor perusahaan meningkat. Hal ini karena beban bunga yang terlalu 

besar sehingga akan memotong sebagian besar laba operasi perusahaan.  

B. Saran 

        Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan 

maka peneliti memberika beberapa saran kepada calon peneliti yang akan meneliti 

terkait kebijakan hutang perusahaan: 

1. Berdasarkan nilai Adjuster R Square yang dihasilkan pada penelitian ini 

diketahui baik hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan total 

hutang memiliki nilai kurang dari 7%. Artinya ketiga variabel hutang ini 

tidak banyak mampu menjelaskan profitabilitas. Oleh karena itu peneliti 

selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen selain hutang.  
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2. Pada penelitian diatas diketahui Growth tidak berpengaruh sebagai variabel 

control, maka disarankan untuk merubah variabel control lain misalnya size 

perusahaan ataupun variabel lain yang relevan dengan penelitian.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan tahapan proses penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti, beberapa keterbatasan tersebut 

antara lain:  

1. Banyaknya perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan 

mata uang asing (USD). 

2. Banyaknya data yang outlier pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


