
  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang dan modal berpengaruh terhadap laba usaha pada 

perusahaan manufaktur. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan periode 

2008-2010. setelah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara uji t hutang 

jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap laba sedangkan hutang jangka 

panjang dan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap laba, dan secara uji F 

terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan yang 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 15 yaitu: 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis pertama dalam 

penelitian ini diterima yang menandakan bahwa variabel hutang jangka pendek 

berpengaruh terhadap laba. Hal ini sesuai dengan penelitian  Theresia dan Ismail 

(2009) menemukan bahwa hutang jangka pendek berpengaruh signifkan terhadap 

laba. Sedangkan pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak yang 

menandakan bahwa variabel hutang jangka panjang tidak berpengaruh terhadap 

laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah mencapai laba maksimum, jika 

perusahaan menambah hutang jangka panjang maka jumlah biaya yang akan 

ditanggung perusahaan akan semakin besar yang akan berakibat pada kerugian 

yang akan di derita perusahaan. Dan pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini ditolak yang menandakan bahwa variabel modal tidak berpengaruh terhadap 



  

laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah mencapai laba maksimum dari 

jumlah modal yang ada. Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima 

yang menandakan bahwa variabel hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, 

dan modal berpengaruh terhadap laba. 

 

B. KETERBATASAN DAN SARAN 

Peneliti memberikan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya, antara 

lain: 

1. Bagi Investor 

   Dapat memberikan masukkan dalam menilai suatu perusahaan 

berdasarkan sumber pendanaan perusahan yang ada terutama melalui informasi 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Dengan harapan investor 

dapat menginvestasikan modalnya dengan tepat. 

2. Bagi Pihak Manajemen 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  saran dan informasi bagi 

pihak manajemen. Saran dan informasi tersebut berupa peningkatan nilai 

perusahaan yang dapat diwujudkan dalam penggunaan sumber pendanaan yang 

tepat bagi perusahaan. 

3. Bagi  Peneliti Selanjutnya 

Untuk menambah variabel selain hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang dan modal karena ada 42% laba yang dipengaruhi oleh faktor lain. 

Periode pengamatan perlu diperpanjang untuk memberikan gambaran konsistensi 

atau tidaknya hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. 




