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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh Financial Leverage yang diukur dengan Debt Ratio dan Times Interest 

Earned Ratio terhadap Return on Equity pada Perusahaan sektor Pertanian di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, maka peneliti dapat mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Debt Ratio pada Perusahaan sektor Pertanian di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan telah memenuhi kriteria batas 

maksimum bahwa nilai Debt Ratio  tidak melebihi lebih dari 50%. Di mana 

dapat dilihat bahwa Debt Ratio tertinggi pada tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2012 secara berturut-turut dimiliki oleh PT Gozco Plantations Tbk.  

Untuk Debt Ratio terendah pada tahun 2009 dan 2010 diperoleh PT Astra 

Agro Lestari Tbk. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 perusahaan 

yang memiliki nilai Debt Ratio terendah berturut-turut dimiliki oleh PT 

London Sumatra Indonesia Tbk. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan-

perusahaan tersebut memiliki Debt Ratio yang cukup atau tidak melebihi 

ambang batas nilai maksimal Debt Ratio yang harus dimiliki perusahaan 

yang akan berdampak pada kondisi keuangan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban hutang-hutangnya.  

2. Perkembangan Times Interest Earned Ratio (TIER) pada Perusahaan 

sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.  

Dapat diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. 

Di mana Perusahaan sektor Pertanian Periode 2009-2012 rata-rata telah 

memenuhi kriteria nilai minimum TIER di mana nilai TIER harus positif atau 

lebih dari nol. Dapat dilihat tingkat Times Interest Earned Ratio (TIER) 

tertinggi untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 selama 3 tahun 

berturut-turut dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari Tbk. Sedangkan pada 

tahun 2012 nilai Times Interest Earned Ratio (TIER) tertinggi dimiliki oleh 
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PT London Sumatra Indonesia Tbk. Untuk Times Interest Earned Ratio 

(TIER) terendah dimiliki oleh PT Gozco Plantations Tbk selama 4 tahun 

berturut-turut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Maka dapat 

disimpulkan, bahwa perusahaan sektor ertanian telah mampu memenuhi 

kewajiban membayar bunga atas hutang yang dimilikinya. 

3. Perkembangan Return on Equity pada Perusahaan sektor Pertanian di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Rata-rata nilai Return on Equity Perusahaan Pertanian periode 2009-2012 

cukup berfluktuatif. Di mana dapat terlihat bahwa Return on Equity tertinggi 

pada tahun 2009 sampai tahun 2012 terus dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari 

Tbk. Untuk Return on Equity terendah pada tahun 2009 diperoleh PT 

Sampoerna Agro Tbk. PT Gozco Plantations Tbk  memperoleh Return on 

Equity terendah pada tahun 2009 sampai tahun 2012.. 

4. Pengaruh Debt Ratio, dan Times Interest Earned Ratio (TIER), terhadap 

Return on Equity pada Perusahaan sektor Pertanian di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012 secara simultan. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa nilai Debt Ratio, Times 

Interest Earned Ratio (TIER) memiliki pengaruh positif secara simultan 

terhadap Return on Equity dan memiliki keeratan hubungan dalam kriteria 

sedang sebesar 0.435. Dari hasil pengujian hipotesis (Uji F) diperoleh H0 

ditolak dan hasil analisis statistik menunjukan bahwa Debt Ratio, Times 

Interest Earned Ratio (TIER) memiliki hubungan positif secara simultan 

dengan Return on Equity. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Debt 

Ratio, dan Times Interest Earned Ratio (TIER) terdapat hubungan positif 

secara simultan terhadap Return on Equity. 

a. Pengaruh Debt Ratio terhadap Return on Equity pada Perusahaan 

sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 secara 

parsial. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa nilai Debt Ratio memiliki 

pengaruh negatif secara parsial terhadap Return on Equity dan memiliki 

keeratan hubungan dalam kriteria sedang sebesar -0.434. Dari hasil 
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pengujian hipotesis (Uji F) diperoleh H0 ditolak dan hasil analisis statistik 

menunjukan bahwa Debt Ratio memiliki hubungan secara parsial dengan 

Return on Equity. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Debt Ratio  

terdapat hubungan secara parsial terhadap Return on Equity. 

b. Pengaruh Times Interest Earned Ratio (TIER) terhadap Return on 

Equity pada Perusahaan sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2012 secara parsial. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa nilai Times Interest 

Earned Ratio (TIER) memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap 

Return on Equity dan memiliki keeratan hubungan dalam kriteria sangat 

rendah sebesar 0.110. Dari hasil pengujian hipotesis (Uji t) diperoleh H0 

diterima dan hasil analisis statistik menunjukan bahwa Times Interest 

Earned Ratio (TIER) tidak memiliki hubungan secara parsial dengan 

return saham. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Times Interest 

Earned Ratio (TIER) tidak terdapat hubungan secara parsial 

terhadap Return on Equity. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat 

terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan kepada pihak yang 

berkepentingan antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi Perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebaiknya mempertimbangkan kembali penggunaan modal pinjaman sebagai 

upaya untuk meningkatkan nilai Return on Equity karena berdasarkan hasil 

penelitian didapat bahwa apabila nilai hutang perusahaan meningkat maka 

nilai Return on Equity akan menurun atau memiliki pengaruh secara 

berlawanan. 

 

 

 



103 

 

 

 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya 

baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi). Salah satu rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Debt Ratio dan Times Interest Earned Ratio. Dengan mengetahui 

besaran nilai rasio tersebut maka calon investor akan mengetahui seberapa 

besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang dan berapa kali perusahaan 

dapat membayar bunga. Nilai Debt Ratio yang baik adalah yang tidak 

memiliki nilai lebih dari 50% sedangkan nilai Times Interest Earned Ratio 

yang baik adalah lebih dari 1 kali. Maka dengan mengetahui manfaat dari 

rasio-rasio tersebut maka calon investor dapat meminimalisir risiko investasi. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik atau akan meneliti lebih dalam 

mengenai kebijakan Leverage pada perusahaan pertanian, diharapkan 

penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya 

terutama dengan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

nilai Return on Equity selain dari nilai Debt Ratio dan Times Interest Earned 

Ratio seperti Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio dan yang 

lainnya, serta jangka waktu penelitian yang lebih banyak agar dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik dengan memperhatikan variabel-variabel 

yang akan digunakan. 

 


